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B STATISTIKE 

V tem dodatku so opisane statistike za področje izposoje.  

Pripravljamo in izpisujemo jih v segmentu COBISS3/Izpisi. Oblika izpisa je 

vnaprej določena, na vsebino izpisa pa lahko vplivamo z vnosom posameznih 

parametrov ob pripravi izpisa.  

Glede na to, kako jih lahko uporabljamo, so definicije izpisov razdeljene v dve 

veliki skupini. To sta: 

•   Statistike  

V tej skupini so statistike, pri katerih se lahko uporabi le razvrstitev iz 

definicije izpisa. 

•   Statistike (uporabniške razvrstitve)  

V tej skupini statistik lahko ob pripravi izpisa izberemo razvrstitev, ki 

jo želimo uporabiti v izpisu statistike. 

 

V skupini Statistike so statistike razdeljene v naslednje skupine: 

• G: Izposoja gradiva 

• T: Transakcije 

• O, OT: Obisk 

• A: Aktivni člani 

 

V skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) so statistike razdeljene v 

naslednje skupine: 

• C: Člani 

• O: Obiski 

• T: Transakcije 

• B: Blagajna 

 

Statistike iz skupine G pripravljamo na osnovi podatkov v razredu Transakcije 

in povezanem razredu Polje 996/997. Statistike iz skupine T pripravljamo na 

osnovi podatkov v razredu Transakcije ter povezanih razredih Polje 996/997 

in Član. Statistike iz skupin O, OT in C pripravljamo na osnovi podatkov v 

razredu Transakcije in povezanem razredu Član. Statistike iz skupine B 
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pripravljamo na osnovi podatkov v razredu Transakcije v blagajni in 

povezanem razredu Član.  

Vsaka statistika ima svojo oznako in ime. Oznaka je sestavljena iz oznake 

segmenta (I), oznake, da spada izpis v skupino statistik (STA), oznake skupine 

statistik (G, T, O, OT, A, C ali B) in zaporedne številke izpisa v skupini; vsi 

elementi oznake so med seboj povezani z znakom " - ". Iz imena statistike so 

razvidna merila za razvrščanje podatkov, ki so med seboj ločena z znakom "/". 
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B.1 SEZNAM IZPISOV 

Seznam izpisov je v mapah: 

• Izpisi / Sistemske definicije / Izposoja / Statistike  

• Izpisi / Sistemske definicije / Izposoja / Statistike (uporabniške 

razvrstitve) 

V mapi Statistike je možno izbirati med naslednjimi statistikami: 

 

• Izposoja gradiva 

 I-STA-G01: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/aktivnih mesecih 

 I-STA-G02: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/mesecih 

 I-STA-G03: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva (fizična 

oblika)/mesecih 

 I-STA-G04: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK (osnovni)/ 

jeziku/aktivnih mesecih 

 I-STA-G05: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK (osnovni)/ 

jeziku/mesecih 

 I-STA-G06: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/kategoriji člana 

(šolske knjižnice) 

 I-STA-G07: Izposoja gradiva – po oddelku šole/aktivnih mesecih 

 I-STA-G08: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK (podrobni)/ 

jeziku/aktivnih mesecih 

 I-STA-G09: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK 

(osnovni)/namembnosti/jezikih/aktivnih mesecih 

 I-STA-G10: Izposoja gradiva – po razmerju gradiva/kategoriji člana 

 I-STA-G11: Izposoja gradiva – po postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana/aktivnih mesecih 

 I-STA-G12: Izposoja gradiva – po financerju/gradivu/kategoriji 

člana 

 

• Transakcije 

 I-STA-T01: Transakcije – po kategoriji člana/mesecih 

 I-STA-T02: Transakcije – po kategoriji člana/dnevih 

 I-STA-T03: Transakcije – po občini/kategoriji člana 

 

• Obisk 

 I-STA-O01: Obisk članov – po kategoriji člana/mesecih 

 I-STA-O02: Obisk članov – po kategoriji člana/dnevih 

 I-STA-O03: Obisk članov – po oddelku šole/mesecih 

 I-STA-O04: Obisk članov – po oddelku šole/dnevih 

 I-STA-O05: Obisk članov – po občini/kategoriji člana 

 I-STA-O06: Obisk članov – po postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana 
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 I-STA-O07: Obisk članov  – po urah/dnevih 

 

• Obisk po transakcijah 

 I-STA-OT01: Obisk članov – po kategoriji člana/mesecih 

(transakcije) 

 I-STA-OT02: Obisk članov – po kategoriji člana/dnevih 

(transakcije) 

 I-STA-OT03: Obisk članov – po oddelku šole/mesecih (transakcije) 

 I-STA-OT04: Obisk članov – po oddelku šole/dnevih (transakcije) 

 I-STA-OT05: Obisk članov – po občini/kategoriji člana (transakcije) 

 I-STA-OT06: Obisk članov – po postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana (transakcije) 

 I-STA-OT07: Obisk članov – po urah/dnevih (transakcije) 

 

• Aktivni člani 

 I-STA-A01: Aktivni člani – po kategoriji člana (šolske knjižnice) 

 I-STA-A02: Aktivni člani – po kategoriji člana 

 I-STA-A03: Aktivni člani – po občini/kategoriji člana 

 I-STA-A04: Aktivni člani – po postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana 

 I-STA-A05: Aktivni člani – po kategoriji člana (po preteku leta 

prehoda na COBISS3/Izposojo) 

 I-STA-A06: Aktivni člani – po kategoriji člana (za leto prehoda na 

COBISS3/Izposojo) 
 

 

V mapi Statistike (uporabniške razvrstitve) je možno izbirati med 

naslednjimi statistikami: 

• Člani 

 I-STA-C01: Po kategorijah članov 

 I-STA-C02: Po kategorijah članov/spolu 

 I-STA-C03: Po občinah/kategorijah članov 

 I-STA-C04: Po postajališčih bibliobusa (pri članu)/kategorijah 

članov 

 I-STA-C05: Po oddelkih/kategorijah članov 

 I-STA-C06: Po oddelkih/kategorijah članov/starosti 

 I-STA-C07: Po oddelkih/kategorijah članov/mesecih 

 I-STA-C08: Po oddelkih/spolu/starosti 

 I-STA-C09: Po oddelkih/spolu/kategorijah članov 

 I-STA-C10: Po oddelkih/občinah/kategorijah članov 

 

• Obiski 

 I-STA-O10: Po urah/dnevih v tednu 

 I-STA-O11: Po dnevih v mesecu/urah 

 I-STA-O12: Po kategorijah članov/mesecih 

 I-STA-O13: Po oddelkih/kategorijah članov/mesecih 

 I-STA-O14: Po oddelkih/mesecih/spolu/starosti 
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 I-STA-O15: Po oddelkih/mesecih/občinah/kategorijah članov 

 I-STA-O16: Po oddelkih/mesecih/kategorijah članov 

 I-STA-O17: Po oddelkih/urah/kategorijah članov 

 I-STA-O18: Po oddelkih/urah/dnevih v mesecu 

 I-STA-O19: Po oddelkih/mesecih/oddelkih vpisa 

 I-STA-O20: Po postajališčih/kategorijah članov/mesecih 

 

• Transakcije 

 I-STA-T10: Po namembnosti 

 I-STA-T11: Po namembnosti/jezikih/675s 

 I-STA-T12: Po namembnosti/fizični obliki (tip zapisa)/675s 

 I-STA-T13: Po 675s/namembnosti 

 I-STA-T14: Po občinah 

 I-STA-T15: Po občinah/kategorijah članov 

 I-STA-T16: Po postavitvenem UDK/fizični obliki (tip zapisa) – 

filmska zbirka 

 I-STA-T17: Po postavitvenem UDK/fizični obliki (vrsta gradiva) – 

glasbeni CD-ji 

 I-STA-T18: Po interni oznaki/letu inventarizacije 

 I-STA-T19: Po fizični obliki (tip 

zapisa)/namembnosti/postavitvenem UDK (C, P, M, L)/675s 

 I-STA-T20: Po fizični obliki (vrsta gradiva)/namembnosti 

 I-STA-T21: Po financerjih/675s/kategorijah članov 

 I-STA-T22: Po načinih nabave/podlokacijah/postavitvenem 

UDK/letih inventarizacije 

 I-STA-T23: Po načinih nabave/675s/podlokacijah/letih 

inventarizacije 

 I-STA-T24: Po uporabniških imenih/urah/dnevih v mesecu 

 I-STA-T25: Po oddelkih/vrstah transakcij 

 I-STA-T26: Po oddelkih/postavitvenih UDK/fizični obliki (tip 

zapisa) – AV-zbirka 

 I-STA-T27: Po oddelkih/675s/mesecih 

 I-STA-T28: Po oddelkih/675s/namembnosti 

 I-STA-T29: Po oddelkih/namembnosti 

 I-STA-T30: Po oddelkih/namembnosti/starosti/675s 

 I-STA-T31: Po oddelkih/namembnosti/urah/dnevih v mesecu 

 I-STA-T32: Po oddelkih/jezikih/kategorijah članov/675s 

 I-STA-T33: Po oddelkih/mesecih 

 I-STA-T34: Po oddelkih/mesecih/urah/dnevih v tednu 

 I-STA-T35: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/mesecih 

 I-STA-T36: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/podlokacijah 

 I-STA-T37: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/jezikih/namembnosti 

 I-STA-T38: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/namembnosti/kategorijah članov 

 I-STA-T39: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/namembnosti/mesecih 
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 I-STA-T40: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/kategorijah 

članov 

 I-STA-T41: Po oddelkih/uporabniških imenih/vrstah transakcij 

 I-STA-T42: Po oddelkih/vrstah transakcij/675s 

 I-STA-T43: Po oddelkih/vrstah transakcij/urah/dnevih v mesecu 

 I-STA-T44: Po postajališčih (pri članu)/kategorijah članov 

 I-STA-T45: Po postajališčih (pri članu)/fizični obliki (tip 

zapisa)/namembnosti 

 I-STA-T46: Po postajališčih (pri članu)/675s/namembnosti 

 I-STA-T47: Po postajališčih (pri članu)/vrstah transakcij 

 I-STA-T48: Po postajališčih (pri članu)/vrstah transakcij/dnevih v 

tednu 

 I-STA-T49: Po postajališčih bibliobusa/namembnosti/fizični obliki 

(tip zapisa)/675s 

 I-STA-T50: Po namembnosti/jezikih (domači/tuji)/675s 

 I-STA-T51: Po oddelkih/jezikih (domači/tuji)/kategorijah 

članov/675s 

 I-ST-T52: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/jezikih 

(domači/tuji)/namembnosti 

 

• Blagajna 

 I-STA-B01: Po vrstah storitev (šifrant)/mesecih 

 I-STA-B02: Po vrstah storitev (opis)/mesecih 

 I-STA-B03: Po oddelkih/vrstah storitev (šifrant) 

 I-STA-B04: Po vrstah storitev (šifrant)/kategoriji člana 

 I-STA-B05: Po vrstah storitev (šifrant)/dnevih v mesecu (izbor) 

 I-STA-B06: Po vrstah storitev (šifrant)/dnevih v mesecu 

 I-STA-B07: Po oddelkih/vrstah storitev (šifrant)/oddelku vpisa 

 I-STA-B08: Po uporabniških imenih/vrstah storitev (opis) 

 I-STA-B09: Po vrstah storitev (opis)/dnevih v mesecu (izbor) 
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B.2 IZBOR PODATKOV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriteriji za izbor podatkov pri posameznih izpisih: 

• statistike I-STA-O01, I-STA-O02, I-STA-O03, I-STA-O04, I-STA-

O05, I-STA-O06 in I-STA-O07 

Upoštevajo se naslednje transakcije: vpis člana, izposoja na dom, 

izposoja v čitalnico, rezervacija neprostega gradiva, rezervacija 

prostega gradiva, podaljšanje roka izposoje, vračilo/brisanje gradiva iz 

evidence pri članu, vračilo z zadržkom, evidentiranje izgube gradiva, 

sprememba podatkov o članu, sprememba datuma poteka, začetek 

kroženja serijskih publikacij, obisk člana zaradi dostopa do interneta, 

rezervacija za čitalnico, zaključek kroženja serijskih publikacij, obisk 

nečlana, evidentiranje plačila, obisk člana v čitalnici, medknjižnična 

izposoja, medknjižnično vračilo, sprememba številke, obisk člana – 

razno, aktivnost člana z inventarjem.  

Gre za tiste transakcije, ki zahtevajo, da član pride v knjižnico. 
 

• statistike I-STA-OT01, I-STA-OT02, I-STA-OT03, I-STA-OT04, I-

STA-OT05, I-STA-OT06, I-STA-OT07, I-STA-O10, I-STA-O11, I-

STA-O12, I-STA-O13, I-STA-O14, I-STA-O15, I-STA-O16, I-STA-

O17, I-STA-O18, I-STA-O19 in I-STA-O20 

Transakcija 52 – sprememba podatkov preko COBISS+ in mCOBISS se 

upošteva le, kadar pripravljamo statistiko za vse oddelke (če torej 

parametra  "Oddelek knjižnice" ne določimo). Sprememba podatkov 

preko COBISS+ in mCOBISS namreč ni vezana na posamezni oddelek 

knjižnice. 

 

• statistike I-STA-O03, I-STA-O04, I-STA-OT03, I-STA-OT04 

Štejejo se le obiski članov, ki imajo vpisan podatek o oddelku/letniku 

šolanja. 

 

• statistike v skupinah Obisk in Obisk po transakcijah 

Kot en obisk člana se štejejo transakcije člana, ki so bile evidentirane v 

knjižnici, in to v istem oddelku v določenem obdobju. Privzeta vrednost 

za obdobje je 60 minut. V knjižnici z oddelki se obiski vodijo ločeno po 

posameznih oddelkih. Če je član v obdobju 60 minut obiskal dva 

oddelka knjižnice, se v statistiki to šteje za dva obiska. 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti 

drugačno vrednost za to obdobje. Krajšo vrednost (30 minut) 

priporočamo samo za šolske knjižnice zaradi obiska istega člana v dveh 

zaporednih odmorih, ki sta ločena z obdobjem, krajšim od ene ure 

(običajno 45 minut). 

 

• statistike aktivnih članov (od I-STA-A01 do I-STA-A04) 

Med aktivne člane se štejejo člani, ki so v izbranem obdobju obiskali 
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knjižnico vsaj enkrat. 

Pri statistikah aktivnih članov se član pri vmesnem prikazu statističnih 

podatkov za posamezno kategorijo zajame tolikokrat, kolikorkrat je v 

izbranem obdobju zamenjal kategorijo članstva. Če je bil v izbranem 

obdobju npr. osnovnošolec in nato srednješolec, se pri vmesnem 

prikazu pri vsaki od obeh kategorij prišteva med aktivne člane. V 

skupnem seštevku aktivnih članov pa je zajet samo enkrat ne glede na 

to, kolikokrat je v izbranem obdobju menjal kategorijo članstva. 

Seštevek rezultatov po posameznih kategorijah članov tako ni nujno 

enak skupnemu seštevku statistike. 

• statistika I-STA-A05 

Med aktivne člane se štejejo tisti člani, ki so v letu prehoda na uporabo 

programskega segmenta COBISS3/Izposoja knjižnico obiskali vsaj 

enkrat. 
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B.3 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa. 

B.3.1 Statistike v skupinah Izposoja gradiva (od 

I-STA-G01 do I-STA-G12) in Transakcije 

(I-STA-T01, I-STA-T02, I-STA-T03) 

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki. 

Vnos parametra je obvezen. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v statistiki 

upoštevajo podatki.  

Izbor oddelkov ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki 

upoštevajo podatki za vse oddelke. 

• "Transakcija" 

Izberemo, katere transakcije naj se upoštevajo v statistiki.  

V skupini statistik Izposoja gradiva so privzeto izbrane naslednje 

transakcije: izposoja na dom, izposoja v čitalnico, podaljšanje roka 

izposoje, sprememba datuma poteka, transakcije v čitalnici, 

podaljšanje preko telefona, podaljšanje preko COBISS+ in mCOBISS. 

Če ni izbrana nobena transakcija, se bodo v statistiki iz te skupine 

upoštevale vse transakcije. 

Vnos parametra je obvezen pri statistikah v skupini Transakcije. Pri 

pripravi statistik v tej skupini se bodo upoštevale le izbrane transakcije. 

• "Uporabniško ime" 

Določimo lahko, za katera uporabniška imena naj se v statistiki 

upoštevajo transakcije.  

Pod uporabniškim imenom EBookService se evidentirajo transakcije 

izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo 

pripraviti statistiko izposoje preko Biblosa. 

Pod uporabniškim imenom OPAC se evidentirajo vse transakcije preko 

COBISS+ in mCOBISS. 

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se 

v statistiki upoštevajo transakcije vseh uporabnikov. 
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Pri parametru je na razpolago privzeti šifrant neosebnih uporabniških 

imen (uporabniško ime OPAC za transakcije, evidentirane preko 

COBISS+ in mCOBISS ter uporabniško ime EBookService za 

transakcije izposoje e-knjig preko Biblosa). Če želimo v šifrantu 

dostopati do vseh uporabniških imen, tudi osebnih, uporabimo metodo 

Domača knjižnica / Razširi šifrant uporabniških imen za izpise. Če 

želimo, da se spet prikažejo samo neosebna uporabniška imena, 

ponovno uporabimo isto metodo.  

B.3.2 Statistike v skupini Obisk (od I-STA-O01 

do I-STA-O07) 

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo obiski. Vnos 

parametra je obvezen. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v izpisu 

upoštevajo podatki. 

Izbor oddelkov ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se bodo v 

statistiki upoštevali podatki za vse oddelke. 

B.3.3 Statistike v skupini Obisk po transakcijah 

(od I-STA-OT01 do I-STA-OT07) 

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo obiski. Vnos 

parametra je obvezen. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v izpisu 

upoštevajo podatki.  

Izbor oddelkov ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki 

upoštevajo podatki za vse oddelke. 

• "Uporabniško ime" 

Določimo, za katera uporabniška imena se pripravi statistika obiska. 

Pod uporabniškim imenom EBookService se evidentirajo transakcije 

izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo 

pripraviti statistiko obiska preko Biblosa. 
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Pod uporabniškim imenom OPAC se evidentirajo vse transakcije preko 

COBISS+ in mCOBISS.  

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se 

v statistiki upoštevajo podatki za vsa uporabniška imena. 

• "Transakcija" 

Če želimo pri štetju obiskov upoštevati le nekatere aktivnosti članov, 

jih določimo s tem parametrom (če nas npr. zanima obisk članov le 

zaradi vračila gradiva, izberemo samo transakcijo 17 – vračilo/brisanje 

iz evidence pri članu).  

Vrednost parametra določimo na zavihku Parametri izpisa. Določitev 

vrednosti parametra je obvezna. 

B.3.4 Statistike v skupini Aktivni člani (od I-

STA-A01 do I-STA-A04) 

Pri pripravi statistik določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki. 

Vnos je obvezen. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v statistiki 

upoštevajo podatki.  

Določitev oddelkov ni obvezna. Če jih ne določimo, se v statistiki 

upoštevajo podatki za vse oddelke. 

V statistiki I-STA-A01 parameter ni na razpolago. 

• "Transakcija" 

Izberemo, katere transakcije (katere aktivnosti članov) naj se 

upoštevajo pri pripravi statistike aktivnih članov.  

Privzeto so izbrane naslednje transakcije: vpis člana, ažuriranje 

začasne opombe o gradivu, izposoja na dom, izposoja v čitalnico, 

rezervacija neprostega gradiva, rezervacija prostega gradiva, 

podaljšanje roka izposoje, vračilo/brisanje gradiva iz evidence pri 

članu, vračilo z zadržkom, evidentiranje izgube gradiva, sprememba 

podatkov o članu, odpis izvoda, sprememba datuma poteka, začetek 

kroženja serijskih publikacij, obisk člana zaradi dostopa do interneta, 

rezervacija za čitalnico, podaljšanje preko telefona, zaključek kroženja 

serijskih publikacij, evidentiranje plačila, obisk člana v čitalnici, 

medknjižnična izposoja, medknjižnično vračilo, sprememba podatkov 

preko COBISS+ in mCOBISS, sprememba številke, rezervacija 

neprostega gradiva preko COBISS+ in mCOBISS, rezervacija prostega 

gradiva preko COBISS+ in mCOBISS, podaljšanje preko COBISS+ in 
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mCOBISS, preklic rezervacije preko COBISS+ in mCOBISS, obisk 

člana – razno, aktivnost člana z inventarjem.  

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrana nobena transakcija, se pri 

pripravi statistike upoštevajo vse transakcije. 

• "Uporabniško ime" 

Pod uporabniškim imenom EBookService se evidentirajo transakcije 

izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo 

pripraviti statistiko članov, ki aktivno uporabljajo Biblos. 

Pod uporabniškim imenom OPAC se evidentirajo vse transakcije preko 

COBISS+ in mCOBISS. To uporabniško ime izberemo, kadar nas 

zanimajo člani, ki aktivno uporabljajo COBISS+ in mCOBISS. 

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se 

pri pripravi statistike upoštevajo vsa uporabniška imena. 

B.3.5 Statistika I-STA-A06 

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjega parametra:  

• "Datum zadnjega obiska" 

Določita se začetek in konec obdobja, za katero se upoštevajo obiski. 

Kot začetek obdobja se mora obvezno vpisati prvi dan tekočega leta 

(torej 01.01.<tekoče leto>), kot konec obdobja pa se vedno vpiše 

tekoči datum (datum priprave izpisa). 

B.3.6 Statistike v skupini Člani (od I-STA-C01 

do I-STA-C10) 

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, ki naj se upošteva pri pripravi statistike aktivnih 

članov. 

Vnos parametra je obvezen. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se upoštevajo 

podatki v statistiki.  

Vnos parametra ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki 

upoštevajo podatki za vse oddelke. 

• "Transakcija" 

Izberemo, katere transakcije naj se kot aktivnost člana upoštevajo v 

statistiki števila aktivnih članov.  
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Privzeto so izbrane naslednje transakcije: vpis člana, ažuriranje 

začasne opombe o gradivu, izposoja na dom, izposoja v čitalnico, 

rezervacija neprostega gradiva, rezervacija prostega gradiva, 

podaljšanje roka izposoje, vračilo/brisanje gradiva iz evidence pri 

članu, vračilo z zadržkom, evidentiranje izgube gradiva, sprememba 

podatkov o članu, odpis izvoda, sprememba datuma poteka, začetek 

kroženja serijskih publikacij, obisk člana zaradi dostopa do interneta, 

rezervacija za čitalnico, podaljšanje preko telefona, zaključek kroženja 

serijskih publikacij, evidentiranje plačila, obisk člana v čitalnici, 

medknjižnična izposoja, medknjižnično vračilo, sprememba podatkov 

preko COBISS+ in mCOBISS, sprememba številke, rezervacija 

neprostega gradiva preko COBISS+ in mCOBISS, rezervacija prostega 

gradiva preko COBISS+ in mCOBISS, podaljšanje preko COBISS+ in 

mCOBISS, preklic rezervacije preko COBISS+ in mCOBISS, obisk 

člana – razno.  

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrana nobena transakcija, se v 

statistiki aktivnih članov upoštevajo vse transakcije. 

Če želimo pripraviti statistiko novo vpisanih članov, ob pripravi 

statistike izberemo transakcijo 1 – vpis člana. 

• "Kategorija člana" 

Določimo kategorije članov, ki naj se upoštevajo v statistiki.  

Člani bodo izbrani na osnovi kategorije člana, zapisane med podatki o 

transakcijah, ki smo jih vključili v pripravo izpisa. To pomeni, da se v 

statistiki upošteva kategorija člana ob izvedbi transakcije. Ta kategorija 

ni nujno enaka trenutni kategoriji člana v bazi podatkov o članih, saj se 

ta podatek pri članu lahko spremeni. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v 

statistiki upoštevajo člani vseh kategorij. 

• "Občina stalnega prebivališča" 

Določimo lahko, da se v statistiko vključijo le člani z izbranimi 

občinami stalnega prebivališča.  

Člani bodo izbrani na osnovi občine stalnega prebivališča, zapisane 

med podatke o transakcijah, ki smo jih vključili v pripravo izpisa. To 

pomeni, da se v statistiki upošteva občina stalnega prebivališča ob 

izvedbi transakcije, ta pa ni nujno enaka občini stalnega prebivališča 

člana v bazi podatkov o članih, saj se ta podatek pri članu lahko 

spremeni. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v 

statistiki upoštevajo člani vseh občin. 

• "Postajališče bibliobusa" 

Določimo lahko, da se v statistiko vključijo le aktivnosti članov na 

izbranih postajališčih potujoče knjižnice. Mišljeno je postajališče 

bibliobusa, na katerem je bila evidentirana transakcija pri članu, in ne 

postajališče bibliobusa, ki je lahko vpisano pri podatkih o članu.  
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Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v 

statistiki upoštevajo aktivnosti članov v stacionarni in potujoči 

knjižnici. 

• "Oddelek vpisa" 

Določimo lahko, da se v statistiko vključijo le aktivnosti članov, 

vpisanih v izbranih oddelkih. 

• "Uporabniško ime" 

Pod uporabniškim imenom EBookService se evidentirajo transakcije 

izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo 

pripraviti statistiko članov, ki aktivno uporabljajo Biblos. 

Pod uporabniškim imenom OPAC se evidentirajo vse transakcije preko 

COBISS+ in mCOBISS. To uporabniško ime izberemo, kadar nas 

zanima število članov, ki aktivno uporabljajo COBISS+ in mCOBISS. 

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se 

v statistiki upoštevajo vsa uporabniška imena. 

• "Povezava do razvrstitve" 

Na zavihku Parametri razvrstitev lahko določimo, da se v statistiki 

upošteva drugačna razvrstitev od privzete, ki je določena s sistemsko 

definicijo posamezne statistike. Na zavihku se odpre toliko povezav do 

razvrstitve, kolikor jih je vključenih v posamezni statistiki. Če npr. 

podatke o statistiki aktivnih članov razvrščamo po dveh lastnostih 

(kategoriji in občini stalnega prebivališča), bosta na razpolago 

povezavi do teh dveh razvrstitev (po kategoriji in po občini). 

S klikom na gumb Povezava do razvrstitve se odpre okno Izbira 

definicije razvrstitve. Izbiramo lahko med sistemsko ali uporabniško 

definiranimi razvrstitvami. Izberemo razvrstitev, ki jo želimo uporabiti 

pri pripravi statistike. Izberemo lahko le razvrstitev po isti lastnosti 

(npr. pri povezavi do razvrstitve po kategoriji članov lahko izbiramo le 

med različnimi razvrstitvami po kategorijah članov, ne moremo pa npr. 

izbrati razvrstitve po spolu). 

Po kliku na gumb V redu se definira povezava do izbrane razvrstitve.  

Za vsako razvrstitev lahko določimo tudi, ali naj bodo kategorije v 

razvrstitvi razvrščene padajoče ali naraščajoče; če tega ne določimo, 

kategorije niso posebej razvrščene. 

Razvrstitev, ki je bila ob pripravi izpisa izbrana pri možnosti 

Parametri razvrstitev, se upošteva le ob pripravi izpisa. Ob naslednji 

pripravi izpisa se bo privzeto upoštevala razvrstitev, ki je definirana v 

izpisu. 
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B.3.7 Statistike v skupini Transakcije (od I-STA-

T10 do I-STA-T52) 

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, ki naj se upošteva v statistiki transakcij. 

Vnos parametra je obvezen. 

• "Transakcija" 

Izberemo transakcije, ki jih želimo vključiti v izpis statistike.  

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrana nobena transakcija, se v 

statistiki upoštevajo vse transakcije. 

• "Bibliografski nivo" 

Bibliografski nivo izberemo, kadar želimo v izpis statistike vključiti le 

gradivo določenega bibliografskega nivoja.  

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se v 

statistiki upoštevajo transakcije z vsem gradivom. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, za katere naj se v statistiki 

upoštevajo podatki.  

Vnos parametra ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki 

upoštevajo podatki za vse oddelke. 

• "Uporabniško ime" 

Pod uporabniškim imenom EBookService se evidentirajo transakcije 

izposoje preko Biblosa. To uporabniško ime izberemo, kadar želimo 

pripraviti statistiko članov, ki aktivno uporabljajo Biblos. 

Pod uporabniškim imenom OPAC se evidentirajo vse transakcije preko 

COBISS+ in mCOBISS. To uporabniško ime izberemo, kadar nas 

zanima število transakcij preko COBISS+ in mCOBISS. 

Vnos parametra ni obvezen. Če ni izbrano nobeno uporabniško ime, se 

v statistiki upoštevajo transakcije za vsa uporabniška imena. 

• Iskalnik "Transakcije" 

Podatke za pripravo statistik I-STA-T16, I-STA-T17, I-STA-T18, I-

STA-T22, I-STA-T23  in I-STA-T26  poiščemo in izberemo v 

iskalniku razreda  Transakcije. 

• "Kategorija člana" 

Parameter je mogoče določiti pri pripravi izpisov statistik I-STA-T15, 

I-STA-T21, I-STA-T32, I-STA-T38, I-STA-T40, I-STA-T44 in I-STA-

T51.  

S parametrom lahko določimo, da se v izpis statistike vključijo le 

transakcije izbranih kategorij članov.  
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Člani bodo izbrani na osnovi kategorije člana, zapisane med podatki o 

transakcijah, ki smo jih vključili v izpis. To pomeni, da se v statistiki 

upošteva kategorija članov ob izvedbi transakcije. Ta kategorija ni 

nujno enaka trenutni kategoriji člana v bazi podatkov o članih, saj se ta 

podatek pri članu lahko spremeni. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v 

statistiki upoštevajo transakcije članov vseh kategorij. 

• "Občina stalnega prebivališča" 

Parameter je mogoče določiti pri pripravi izpisov statistik I-STA-T14, 

I-STA-T15 in I-STA-T21.  

S parametrom lahko določimo, da se v statistiko vključijo le transakcije 

članov z izbranimi občinami stalnega prebivališča.  

Transakcije bodo izbrane na osnovi občine stalnega prebivališča, 

zapisane med podatki o transakcijah, ki smo jih vključili v pripravo 

izpisa. To pomeni, da se v statistiki upošteva občina stalnega 

prebivališča ob izvedbi transakcije, ta pa ni nujno enaka občini stalnega 

prebivališča člana v bazi podatkov o članih, saj se ta podatek pri članu 

lahko spremeni. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednost parametra ni določena, se v 

statistiki upoštevajo vse transakcije. 

• "Povezava do razvrstitve" 

Na zavihku Parametri razvrstitev lahko določimo, da se v statistiki 

upošteva drugačna razvrstitev od privzete, ki je določena s sistemsko 

definicijo posamezne statistike. Na zavihku se odpre toliko povezav do 

razvrstitev, kolikor jih je vključenih v posamezni statistiki. Če npr. 

podatke o statistiki aktivnih članov razvrščamo po dveh lastnostih 

(kategoriji in občini stalnega prebivališča), bosta na razpolago 

povezavi do teh dveh razvrstitev (po kategoriji in po občini). 

S klikom na gumb Povezava do razvrstitve se odpre okno Izbira 

definicije razvrstitve. Izbiramo lahko med sistemsko ali uporabniško 

definiranimi razvrstitvami. Izberemo razvrstitev, ki jo želimo uporabiti 

v statistiki. Izberemo lahko le razvrstitev po isti lastnosti (npr. pri 

povezavi do razvrstitve po kategoriji članov lahko izbiramo le med 

različnimi razvrstitvami po kategorijah članov, ne moremo pa npr. 

izbrati razvrstitve po spolu). 

Po kliku na gumb V redu se definira povezava do izbrane razvrstitve.  

Za vsako razvrstitev lahko določimo tudi, ali naj bodo kategorije v 

razvrstitvi razvrščene padajoče ali naraščajoče; če tega ne določimo, 

kategorije niso posebej razvrščene. 

Razvrstitev, ki je bila pri pripravi izpisa izbrana pri možnosti 

Parametri razvrstitev, se upošteva le ob pripravi izpisa. Ob naslednji 

pripravi izpisa se privzeto upošteva razvrstitev, ki je definirana v 

izpisu. 
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B.3.8 Statistike v skupini Blagajna (od I-STA-

B01 do I-STA-B09) 

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjih parametrov:  

• "Evidentirano" 

Določimo obdobje, ki naj se upošteva v statistiki transakcij v blagajni. 

Vnos parametra je obvezen. 

• "Vrsta transakcije" 

Izberemo vrste transakcij v blagajni, ki naj se upoštevajo v statistiki.  

Vnos parametra je obvezen. Privzete so naslednje transakcije: 

poravnava terjatve, vračilo denarja (dobropis) in storno poravnave 

terjatve.  

• "Način poravnave" 

Določimo lahko, da se v izpisu statistike plačil upoštevajo le 

transakcije z izbranimi načini poravnave.  

Vrednost parametra je smiselno določiti le v primeru priprave statistike 

plačil (za transakcije poravnava terjatve, vračilo denarja (dobropis) in 

storno poravnave terjatve). 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se 

upoštevajo izbrane transakcije v blagajni ne glede na način poravnave. 

• "Vrsta negotovinskega plačila" 

Določimo lahko, da se v izpisu statistike plačil upoštevajo le 

transakcije z izbranimi vrstami negotovinskih plačil. 

Vrednost parametra je smiselno določiti le v primeru priprave statistike 

plačil (za transakcije poravnava terjatve, vračilo denarja (dobropis) in 

storno poravnave terjatve) z negotovinskimi načini poravnave. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se 

upoštevajo izbrane transakcije v blagajni za vse vrste plačil. 

• "Vrsta storitve/terjatve" 

Določimo lahko, da se v izpisu statistike plačil upoštevajo le 

transakcije za izbrane vrste storitev/terjatev. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se 

upoštevajo izbrane transakcije v blagajni za vse vrste storitev/terjatev. 

• "Razlog za brisanje/odpis terjatev" 

Določimo lahko, da se v izpisu statistike upoštevajo le transakcije za 

določene razloge za brisanje/odpis terjatev. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se 

upoštevajo transakcije brisanja in odpisa terjatev ne glede na razlog. 

• "Evidentiral" 
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Določimo lahko, da se v izpisu statistike upoštevajo le transakcije v 

blagajni, izvedene z izbranimi uporabniškimi imeni.  

Pri vpisu uporabniških imen si lahko pomagamo s pregledom pojmov. 

Vnos parametra ni obvezen. Če vrednosti parametra ne določimo, se 

upoštevajo izbrane transakcije ne glede na to, pod katerim 

uporabniškim imenom so bile evidentirane. 

• "Oddelek knjižnice" 

Iz šifranta oddelkov izberemo oddelke, ki naj se upoštevajo v statistiki.  

Vnos parametra ni obvezen. Če oddelkov ne določimo, se v statistiki 

upoštevajo transakcije v vseh oddelkih. 

• "Povezava do razvrstitve" 

Na zavihku Parametri razvrstitev lahko določimo, da se v statistiki 

upošteva drugačna razvrstitev od privzete, ki je določena s sistemsko 

definicijo posamezne statistike. Na zavihku se odpre toliko povezav do 

razvrstitve, kolikor jih je vključenih v posamezni statistiki. Če npr. 

podatke o statistiki aktivnih članov razvrščamo po dveh lastnostih 

(kategoriji in občini stalnega prebivališča), bosta na razpolago 

povezavi do teh dveh razvrstitev (po kategoriji in po občini). 

S klikom na gumb Povezava do razvrstitve se odpre okno Izbira 

definicije razvrstitve. Izbiramo lahko med sistemsko ali uporabniško 

definiranimi razvrstitvami. Izberemo razvrstitev, ki jo želimo uporabiti 

pri pripravi statistike. Izberemo lahko le razvrstitev po isti lastnosti 

(npr. pri povezavi do razvrstitve po kategoriji članov lahko izbiramo le 

med različnimi razvrstitvami po kategorijah članov, ne moremo pa npr. 

izbrati razvrstitve po spolu). 

Po kliku na gumb V redu se definira povezava do izbrane razvrstitve.  

Za vsako razvrstitev lahko določimo tudi, ali naj bodo kategorije v 

razvrstitvi razvrščene padajoče ali naraščajoče; če tega ne storimo, 

kategorije niso posebej razvrščene. 

Razvrstitev, ki je bila pri pripravi izpisa izbrana pri možnosti 

Parametri razvrstitev, se upošteva le ob pripravi izpisa. Pri naslednji 

pripravi izpisa se privzeto upošteva razvrstitev, ki je definirana v 

izpisu. 
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B.4 OPIS POSAMEZNIH STATISTIK 

B.4.1 Statistike v skupini Statistike / Izposoja 

gradiva 

B.4.1.1 I-STA-G01: Po vrsti gradiva/aktivnih mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni po vrsti gradiva v izposoji, vodoravno pa po 

mesecih, v katerih so bile transakcije izvedene. Če v katerem od mesecev ni 

bila izvedena nobena transakcija, stolpec za ta mesec ni prikazan. Sledita zbirna 

vrstica ter stolpec za vse vrste gradiva in prikazane mesece. 

Kriteriji za razvrstitev po vrsti gradiva so določeni z razvrstitvijo vrsta gradiva 

– v izposoji, za razvrstitev po aktivnih mesecih pa z razvrstitvijo 

aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.2 I-STA-G02: Po vrsti gradiva/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni po vrsti gradiva v izposoji, vodoravno pa za 

vse mesece. Če v katerem od mesecev ni bila izvedena nobena transakcija, se 

izpiše znak "-". Sledita zbirna vrstica ter stolpec za vse vrste gradiva in vse 

mesece. 

Kriteriji za razvrstitev po vrsti gradiva so določeni z razvrstitvijo vrsta gradiva 

– v izposoji, za razvrstitev po aktivnih mesecih pa z razvrstitvijo meseci_1 

(razvrstitev je shranjena v mapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Splošno). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 
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B.4.1.3 I-STA-G03: Po vrsti gradiva (fizična 

oblika)/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni po vrsti gradiva glede na tip zapisa v podpolju 

001b – Vrsta zapisa, vodoravno pa za vse mesece. Če v katerem od mesecev ni 

bila izvedena nobena transakcija, se izpiše znak "-". Sledita zbirna vrstica ter 

stolpec za vse vrste gradiva in vse mesece.  

Kriteriji za razvrstitev po vrsti gradiva so določeni z razvrstitvijo fizična oblika 

_4, za razvrstitev po aktivnih mesecih pa z razvrstitvijo meseci_1 (razvrstitev je 

shranjena v mapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Splošno). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.4 I-STA-G04: Po vrstilcu UDK 

(osnovni)/jeziku/aktivnih mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni najprej po UDK v podpolju 675s – Statistika 

(upošteva se lokalni šifrant UDK za statistiko (CODE 85)) in nato po jeziku, 

vpisanem v podpolju 101a – Jezik besedila. Vodoravno so podatki prikazani po 

mesecih, v katerih so bile transakcije izvedene. Če v katerem od mesecev ni 

bila izvedena nobena transakcija, stolpec za ta mesec ni prikazan. Sledita zbirna 

vrstica in stolpec za vse UDK, jezike po uporabljeni razvrstitvi in mesece. 

Kriteriji za razvrstitev po UDK so določeni z razvrstitvijo UDK_1, za 

razvrstitev po aktivnih mesecih pa z razvrstitvijo aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.5 I-STA-G05: Po vrstilcu UDK 

(osnovni)/jeziku/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni najprej po UDK v podpolju 675s – Statistika 

(upošteva se lokalni šifrant UDK za statistiko (CODE 85)) in nato po jeziku. 

Vodoravno so podatki prikazani po mesecih, v katerih so bile transakcije 

izvedene. Če v katerem od mesecev ni bila izvedena nobena transakcija, se 

izpiše znak "-". Sledita zbirna vrstica in stolpec za vse UDK, jezike po 

uporabljeni razvrstitvi in mesece.  

Kriteriji za razvrstitev po UDK so določeni z razvrstitvijo UDK_1, za 

razvrstitev po aktivnih mesecih pa z razvrstitvijo meseci_1 (razvrstitev je 
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shranjena v mapi Razvrstitve / Sistemske definicije / Splošno). Po jezikih so 

podatki razvrščeni v domači jezik (glede na sistem COBISS – npr. v 

COBISS.SI je domači jezik slovenski jezik) in druge jezike (vsi jeziki, različni 

od jezika, ki je v posameznem sistemu določen kot domači jezik). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.6 I-STA-G06: Po vrsti gradiva (fizična 

oblika)/kategoriji člana (šolske knjižnice) 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni po vrsti gradiva glede na fizično obliko, 

vodoravno pa po kategorijah članov. Sledita zbirna vrstica ter stolpec za vse 

vrste gradiva in vse kategorije članov.  

Kriteriji za razvrstitev po vrsti gradiva so določeni z razvrstitvijo vrsta gradiva 

v izposoji – šifrantni tip, za razvrstitev po kategorijah članov pa z razvrstitvijo 

kategorija_člana_2. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.7 I-STA-G07: Po oddelku šole/aktivnih mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni po oddelku/letniku šole, ki je bil vpisan pri 

članu v atributu "Oddelek/letnik šole", ko so bile evidentirane transakcije, 

vključene v izpis. Vodoravno so podatki prikazani po mesecih, v katerih so bile 

transakcije izvedene. Če v katerem od mesecev ni bila izvedena nobena 

transakcija, stolpec za ta mesec ni prikazan. Sledita zbirna vrstica ter stolpec za 

vse oddelke šole in vse mesece.  

Po oddelkih so podatki razvrščeni glede na vse različne oddelke/letnike šole, ki 

so evidentirani pri izbranih transakcijah, za razvrstitev po aktivnih mesecih pa z 

razvrstitvijo aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.8 I-STA-G08: Po vrstilcu UDK 

(podrobni)/jeziku/aktivnih mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 
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Podatki so navpično razporejeni najprej po UDK v podpolju 675s – Statistika 

(upošteva se lokalni šifrant UDK za statistiko (CODE 85)) in nato po jeziku. 

Vodoravno so podatki prikazani po mesecih, v katerih so bile transakcije 

izvedene. Če v katerem od mesecev ni bila izvedena nobena transakcija, stolpec 

za ta mesec ni prikazan. Sledijo zbirne vrstice in stolpec za vse UDK, jezike po 

uporabljeni razvrstitvi in mesece.  

Kriteriji za razvrstitev po UDK so določeni z razvrstitvijo UDK 675s_3 

(dinamično), za razvrstitev po aktivnih mesecih pa z razvrstitvijo 

aktivni_meseci. Po jezikih so podatki razvrščeni v domači jezik (glede na 

sistem COBISS – npr. v COBISS.SI je domači jezik slovenski jezik) in druge 

jezike (vsi jeziki, različni od jezika, ki je v posameznem sistemu določen kot 

domači jezik). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.9 I-STA-G09: Po vrstilcu UDK 

(podrobni)/namembnosti/jezikih/aktivnih 

mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki so navpično razporejeni najprej po UDK v podpolju 675s – Statistika 

(upošteva se lokalni šifrant UDK za statistiko (CODE 85)), nato po 

namembnosti in nato po jeziku. Vodoravno so podatki prikazani po mesecih, v 

katerih so bile transakcije izvedene. Če v katerem od mesecev ni bila izvedena 

nobena transakcija, stolpec za ta mesec ni prikazan. Sledijo zbirne vrstice in 

stolpec skupaj. 

Kriteriji za razvrstitev po UDK so določeni z razvrstitvijo UDK_1, za 

razvrstitev po namembnosti z razvrstitvijo namembnost_1 (odrasli/otroci), po 

jeziku z razvrstitvijo jezik_2 (dinamično), po mesecih z razvrstitvijo 

aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.10 I-STA-G10: Po razmerju gradiva/kategoriji člana 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje.  

Podatki o transakcijah so navpično razporejeni glede na UDK v podpolju 675s 

– Statistika na leposlovje in neleposlovje, vodoravno pa po kategoriji članov v 

starostne skupine mladi, odrasli in drugi. Sledita stolpec in vrstica z zbirnimi 

podatki. 
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Kriteriji za razvrstitev po UDK so določeni z razvrstitvijo UDK_4_nizovni 

(razmerje nel.-leposl.), po starostnih skupinah pa po razvrstitvi kategorija 

člana_4 (mladi/odrasli/drugo). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.11 I-STA-G11: Po postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana/aktivnih mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. Namenjen je knjižnicam z oddelkom potujoče knjižnice. 

Podatki o transakcijah so navpično razporejeni glede po postajališčih 

bibliobusa in nato po kategorijah članov v starostne skupine mladi, odrasli in 

drugi. Vodoravno so podatki prikazani po mesecih, v katerih so bile transakcije 

izvedene. Če v katerem od mesecev ni bila izvedena nobena transakcija, stolpec 

za ta mesec ni prikazan. Sledijo vrstice in stolpec z zbirnimi podatki. 

Podatki so razvrščeni po postajališčih bibliobusa, kjer so bile izvedene izbrane 

transakcije. Po starostnih skupinah so podatki razvrščeni na osnovi razvrstitve 

kategorija člana_4 (mladi/odrasli/drugo), po mesecih pa po razvrstitvi 

aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.1.12 I-STA-G12: Po financerju/gradivu/kategoriji 

člana 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki o transakcijah so navpično razporejeni po financerjih in nato glede na 

UDK v podpolju 675s – Statistika na leposlovje in neleposlovje. Vodoravno so 

podatki prikazani po starostnih skupinah članov (glede na kategorijo članov). 

Sledijo vrstice in stolpec z zbirnimi podatki. 

Po financerjih so podatki razvrščeni po vseh različnih financerjih gradiva, 

vpisanih v podpolju 99X 4 – financer. Kriteriji za razvrstitev po UDK so 

določeni z razvrstitvijo UDK_4_nizovni (razmerje nel.–leposl.), po starostnih 

skupinah pa po razvrstitvi kategorija člana_4 (mladi/odrasli/drugo). 
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B.4.2 Statistike v skupini Statistike / Transakcije 

B.4.2.1 I-STA-T01: Po kategoriji člana/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki o transakcijah so navpično razporejeni po kategorijah članov, 

vodoravno pa po mesecih. Če za katero od kategorij ali mesec ni bila izvedena 

nobena transakcija, vrstica za to kategorijo in stolpec za ta mesec nista 

prikazana. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. 

Po kategorijah so podatki razvrščeni po vseh različnih kategorijah članov za 

izbrane transakcije in obdobje. Za prikaz po mesecih je uporabljena razvrstitev 

aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.2.2 I-STA-T02: Po kategoriji člana/dnevih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Podatki o transakcijah so navpično prikazani po kategorijah članov, vodoravno 

pa po posameznih dnevih (datumih) izbranega obdobja. Če za katero od 

kategorij ali dan ni bila izvedena nobena transakcija, vrstica za to kategorijo in 

stolpec za ta dan nista prikazana. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. 

Po kategorijah so podatki razvrščeni glede na tiste kategorije članov, za katere 

so bile v izvedenem obdobju evidentirane izbrane transakcije. Po dnevih so 

podatki prikazani datumsko, za vse datume, ko so bile izbrane transakcije v 

izbranem obdobju evidentirane. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.2.3 I-STA-T03: Po občini/kategoriji člana 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje.  

Podatki o transakcijah so navpično prikazani po občinah stalnega prebivališča, 

vodoravno pa po kategorijah članov. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi 

podatki. V statistiki so podatki prikazani le za tiste občine in tiste kategorije 

članov, pri katerih so bile izvedene transakcije. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 
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B.4.3 Statistike v skupini Statistike / Obisk 

B.4.3.1 I-STA-O01: Po kategoriji člana/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po kategorijah članov, vodoravno pa po 

mesecih. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. Če v katerem od mesecev 

obisk članov ni bil evidentiran, se stolpec za ta mesec ne izpiše. 

Po kategorijah so podatki razvrščeni po razvrstitvi kategorija člana_1 in za 

prikaz po mesecih je uporabljena razvrstitev aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.3.2 I-STA-O02: Po kategoriji člana/dnevih 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po kategorijah članov, vodoravno pa po 

posameznih dnevih (datumih) izbranega obdobja. Sledita vrstica in stolpec z 

zbirnimi podatki. Če v katerem dnevu obisk članov ni bil evidentiran, se 

stolpec za ta datum ne izpiše. 

Po kategorijah so podatki razvrščeni glede na razvrstitev kategorija člana_1. 

Po dnevih so podatki prikazani datumsko, za vse datume, ko je bil evidentiran 

obisk članov. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.3.3 I-STA-O03: Po oddelku šole/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. Prikazani so le 

obiski tistih članov, ki imajo vpisan podatek v oddelku v atributu 

"Oddelek/letnik". 

Podatki so navpično prikazani po oddelku/letniku šole, ki je vpisan pri članu v 

atributu "Oddelek/letnik", vodoravno pa po mesecih, v katerih so bili 

evidentirani obiski. Če v katerem od mesecev ni bilo obiska, stolpec za ta 

mesec ni prikazan. Zbirni podatki so prikazni v vrstici vse in stolpcu skupaj. 

Po oddelkih so podatki razvrščeni glede na vse različne oddelke/letnike šole, ki 

so vpisani pri članih v atributu "Oddelek/letnik", za prikaz po mesecih je 

uporabljena razvrstitev aktivni_meseci. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 
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B.4.3.4 I-STA-O04: Po oddelku šole/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. Prikazani so le 

obiski tistih članov, ki imajo vpisan podatek o oddelku v atributu 

"Oddelek/letnik". 

Navpično so podatki razvrščeni glede na vse različne oddelke/letnike šole, ki so 

vpisani pri članih v atributu "Oddelek/letnik". Po dnevih so podatki prikazani 

datumsko, za vse datume, ko so bile izbrane transakcije v izbranem obdobju 

evidentirane. Sledi vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.3.5 I-STA-O05: Po občini/kategoriji člana 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki o transakcijah so navpično prikazani po občinah stalnega prebivališča, 

vodoravno pa po kategorijah članov. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi 

podatki. V statistiki so podatki prikazani le za tiste občine in tiste kategorije 

članov, pri katerih so bili evidentirani obiski. 

Po občinah so podatki razvrščeni glede na razvrstitev občina_2 (dinamično; 

brez drugo), za prikaz po kategorijah je uporabljena razvrstitev kategorija 

člana_8 (dinamična). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.3.6 I-STA-O06: Po postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki o transakcijah so navpično prikazani po postajališčih, vodoravno po 

kategorijah članov. Sledi vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. V statistiki so 

podatki prikazani le za tista postajališča in tiste kategorije članov, pri katerih so 

bili evidentirani obiski. Za prikaz po kategorijah je uporabljena razvrstitev 

kategorija člana_8 (dinamična). 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.3.7 I-STA-O07: Po urah/dnevih 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki o transakcijah so navpično prikazani po urah, vodoravno pa po dnevih 

izbranega obdobja. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. 
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Po urah so podatki razvrščeni glede na razvrstitev po urah_1. Po dnevih so 

podatki prikazani datumsko, za vse datume, ko je bil evidentiran obisk. 

Če pri pripravi statistike izberemo obdobje več let, so podatki za posamezna 

leta prikazani v ločenih tabelah. 

B.4.4 Statistike v skupini Statistike / Obisk po 

transakcijah 

Vse statistike v tej skupini prikazujejo podatke o številu obiskov v izbranem 

obdobju. Po načinu razvrščanja podatkov so enake statistikam v skupini 

Statistike / Obisk (gl. pogl. B.4.3 Statistike v skupini Statistike / Obisk). 

Dodatna možnost pri pripravi statistik v tej skupini je možnosti izbora 

transakcij, ki jih želimo upoštevati pri pripravi statistike obiska. To omogoča, 

da lahko pripravljamo statistike obiska po razlogu za obisk (npr. zaradi vračila 

gradiva). Eno ali več transakcij moramo v postopku priprave izpisa izbrati na 

zavihku Parametri izpisa.  

B.4.5 Statistike v skupini Statistike / Aktivni 

člani 

B.4.5.1 I-STA-A01: Po kategoriji člana (šolske knjižnice) 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po kategorijah članov. Zbirni podatki so 

prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za prikaz po kategorijah je uporabljena razvrstitev kategorija člana_3, kjer so 

podatki o članih razvrščeni v skupine učenci ali dijaki, študenti in drugi. 

B.4.5.2 I-STA-A02: Po kategoriji člana 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po kategorijah članov. Podatki so prikazani le za 

tiste kategorije članov, ki so bili aktivni (razvrstitev kategorija člana_1). Zbirni 

podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 
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B.4.5.3 I-STA-A03: Po občini / kategoriji člana 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po občinah stalnega prebivališča, vodoravno pa 

po kategorijah članov. 

V statistiki so podatki navpično prikazani le za tiste občine (razvrstitev 

občina_3 (dinamično; brez drugo)), vodoravno pa za tiste kategorije članov 

(razvrstitev kategorija člana_8 (dinamična)), pri katerih so bili evidentirani 

obiski. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. 

B.4.5.4 I-STA-A04: Po postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po postajališčih potujoče knjižnice, vodoravno 

pa po kategorijah članov. Sledita vrstica in stolpec z zbirnimi podatki. 

V statistiki so podatki navpično prikazani le za tista postajališča, kjer je bil 

evidentiran obisk člana. Podatki po kategorijah članov so prikazani po 

razvrstitvi kategorija člana_8 (dinamična)).  

B.4.5.5 I-STA-A05: Po kategoriji člana (po preteku leta 

prehoda na COBISS3/Izposoja) 

Izpis je namenjen izključno knjižnicam, ki so prešle s COBISS2/Izposoje na 

COBISS3/Izposojo. Vsebuje podatke o aktivnih članih v letu, ko je knjižnica 

izvedla prehod na COBISS3/Izposojo. Statistika se lahko pripravi šele v 

naslednjem letu, po preteku leta prehoda (če je knjižnica npr. izvedla prehod v 

letu 2015, se lahko ta statistika pripravi šele od dne 1. 1. 2016 naprej). Kot 

aktivni člani se štejejo člani, ki so v letu prehoda obiskali knjižnico vsaj enkrat. 

Podatki o številu aktivnih članov so razvrščeni glede na kategorijo člana. 

Statistični podatki se pripravijo na osnovi vnaprej določenih kriterijev, ki so 

skupni vsem knjižnicam za leto prehoda na programsko opremo 

COBISS3/Izposoja. 

B.4.5.6 I-STA-A06: Po kategoriji člana (za leto prehoda 

na COBISS3/Izposoja) 

Izpis je namenjen izključno knjižnicam, ki so prešle s COBISS2/Izposoje na 

COBISS3/Izposojo. Namenjen je pripravi podatkov o aktivnih članih za leto 

prehoda na COBISS3/Izposojo. 
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Podatki so razvrščeni glede na kategorijo člana. Pravilne statistične podatke 

dobimo le, če se izpis pripravi za celotno obdobje od začetka leta prehoda do 

dne izdelave izpisa. 

B.4.6 Statistike v skupini Statistike (uporabniške 

razvrstitve) / Člani 

B.4.6.1 I-STA-C01: Po kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki so prikazani za vse kategorije članov (razvrstitev kategorija člana_5 

(statična; vse kategorije)). Če v posamezni kategoriji ni aktivnih članov, se pri 

tej kategoriji izpiše črtica ("-"). Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.6.2 I-STA-C02: Po kategorijah članov/spolu 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov za izbrane aktivnosti v 

izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani za vse kategorije članov (razvrstitev kategorija 

člana_5 (statična; vse kategorije), v stolpcih pa po spolu. Če v posamezni 

kategoriji za posamezni spol ni aktivnih članov, se pri tej kategoriji izpiše 

črtica ("-"). Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.6.3 I-STA-C03: Po občinah/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično za vse občine stalnega prebivališča (razvrstitev 

občina_2 (statična; vse občine)), v stolpcih pa za vse kategorije članov 

(razvrstitev kategorija člana_2 (statična; vse kategorije)). Če v posamezni 

občini za posamezno kategorijo ni aktivnih članov, se izpiše črtica ("-"). Zbirni 

podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po občini je za to statistiko smiselno pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kjer vključimo le tiste občine, ki so 

aktualne glede na področje delovanja knjižnice.  
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B.4.6.4 I-STA-C04: Po postajališčih bibliobusa (pri 

članu)/kategorijah članov 

Izpis je namenjen knjižnicam s potujočo knjižnico. Prikazuje podatke o številu 

aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično za vsa postajališča bibliobusa (razvrstitev 

postajališče bibliobusa_1 (statična)), v stolpcih pa za vse kategorije članov 

(razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse kategorije)). Če na postajališču za 

posamezno kategorijo ni bilo aktivnih članov, se izpiše črtica ("-"). Zbirni 

podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih je treba za to statistiko pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kjer vključimo postajališča svoje 

knjižnice.  

B.4.6.5 I-STA-C05: Po oddelkih/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična), v stolpcih pa po kategorijah članov (razvrstitev kategorija 

člana_7 (dinamična)). Podatki so prikazani le za oddelke in tiste kategorije 

članov, kjer so bili člani aktivni. Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu 

skupaj. 

B.4.6.6 I-STA-C06: Po oddelkih/kategorijah 

članov/starosti 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična), nato po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_7 

(dinamična)). Vodoravno so podatki prikazani po starostnih skupinah, 

oblikovanih glede na starost članov (razvrstitev starost člana_1 (statična; 

otroci/odrasli glede na leto rojstva)). 

Podatki so prikazani le za oddelke in tiste kategorije članov, kjer so bili člani 

aktivni. Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.6.7 I-STA-C07: Po oddelkih/kategorijah 

članov/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična) in nato po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_7 

(dinamična)). Vodoravno so podatki prikazani po starostnih mesecih 

(razvrstitev mesec_1 (statična; vsi meseci)). 
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Podatki so prikazani le za tiste oddelke in tiste kategorije članov, kjer so bili 

člani aktivni. Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.6.8 I-STA-C08: Po oddelkih/spolu/starosti 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično za vse oddelke knjižnice (razvrstitev oddelek_1 

(statična) in nato po spolu (razvrstitev spol_1 (statična)). Vodoravno so 

podatki prikazani po starostnih skupinah, oblikovanih glede na starost članov 

(razvrstitev starost člana_1 (statična; otroci/odrasli glede na leto rojstva)). Če 

v oddelku za posamezen spol in starostno skupino ni bilo aktivnih članov, se 

izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve oddelek_1 (statična), kjer vključimo oddelke svoje 

knjižnice.  

B.4.6.9 I-STA-C09: Po oddelkih/spolu/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično za oddelke knjižnice (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična)), kjer so bili aktivni člani, in nato po spolu (razvrstitev spol_1 

(statična)). Vodoravno so podatki prikazani za tiste kategorije, kjer so bili 

aktivni člani (razvrstitev kategorija člana_7 (dinamična)).  

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.6.10 I-STA-C10: Po oddelkih/občinah/kategorijah 

članov 

Izpis prikazuje podatke o številu aktivnih članov. 

Podatki so prikazani navpično po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična)) in občinah stalnega prebivališča članov (razvrstitev 

občina_1(dinamična)). Vodoravno so podatki prikazani po kategorijah članov 

(razvrstitev kategorija člana_7 (dinamična)). Podatki so prikazani le za 

oddelke, občine in kategorije, kjer so bili člani aktivni. 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 
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B.4.7 Statistike v skupini Statistike (uporabniške 

razvrstitve) / Obiski 

B.4.7.1 I-STA-O10: Po urah/dnevih v tednu 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po urah v dnevu (razvrstitev po urah_2 

(statična)), vodoravno za vse dni v tednu (razvrstitev dan v tednu_1 (statična; 

vsi dnevi)). Če v posamezni uri in dnevu v tednu ni bilo evidentiranih obiskov, 

se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.2 I-STA-O11: Po dnevih v mesecu/urah 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju.  

Podatki so navpično prikazani po dnevih v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_1 

(statična; vsi dnevi)), vodoravno za vse ure v dnevu (razvrstitev po urah_2 

(statična)). Če v posamezni uri in dnevu v tednu ni bilo evidentiranih obiskov, 

se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.3 I-STA-O12: Po kategorijah članov/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po kategorijah članov, združenih v skupine 

mladi, odrasli in drugi (razvrstitev kategorija člana_6 (statična; 

mladina/odrasli/drugi)), vodoravno pa po vseh mesecih (razvrstitev po 

meseci_1 (statična)). Če za posamezno skupino v katerem od mesecev ni bilo 

evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.4 I-STA-O13: Po oddelkih/kategorijah 

članov/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih (razvrstitev oddelek_1 (statična)) in 

nato po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse 

kategorije)). Vodoravno so podatki prikazani po vseh mesecih (razvrstitev po 

meseci_1 (statična)). Če v posameznem oddelku in kategoriji članov v katerem 

od mesecev ni bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, september 2017 Dodatek B.4-15 

 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve oddelek_1 (statična), kjer vključimo oddelke svoje 

knjižnice.  

B.4.7.5 I-STA-O14: Po oddelkih/mesecih/spolu/starosti 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih (razvrstitev oddelek_1 (statična)), 

nato mesecih (razvrstitev mesec_1 (statična; vsi meseci)) in nato še po spolu 

(razvrstitev spol_1 (statična)). Vodoravno so podatki prikazani po starostnih 

skupinah članov (razvrstitev starost člana_1 (statična; otroci/odrasli glede na 

leto rojstva)). Če v posameznem oddelku, mesecu, spolu ali starostni skupini ni 

bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.7.6 I-STA-O15: Po 

oddelkih/mesecih/občinah/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična)), nato po mesecih (razvrstitev mesec_1 (statična; vsi meseci)) in 

nato še po občini stalnega prebivališča (razvrstitev občina_1 (statična)). 

Vodoravno so podatki prikazani po starostnih skupinah članov (razvrstitev 

kategorija člana_5_1 (statična; vse kategorije)). Podatki so prikazani le za tiste 

oddelke, v katerih je bil evidentiran obisk. Če v oddelku z obiski v nekem 

mesecu, občini ali kategoriji članov ni bilo evidentiranih obiskov, se izpiše 

črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve občina_1 (statična), kjer vključimo občine, ki so 

aktualne na področju delovanja knjižnice. 

B.4.7.7 I-STA-O16: Po oddelkih/mesecih/kategorijah 

članov 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih (razvrstitev oddelek_1 (statična)), 

nato po vseh mesecih (razvrstitev po meseci_1 (statična)). Vodoravno so 

podatki prikazani po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_5 

(statična; vse kategorije)). Če v posameznem oddelku ali mesecu za katero od 

kategorij članov ni bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 
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Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve oddelek_1 (statična), kamor vključimo oddelke svoje 

knjižnice.  

B.4.7.8 I-STA-O17: Po oddelkih/urah/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih (razvrstitev oddelek_1 (statična)) in 

nato po vseh urah (razvrstitev po urah_2 (statična)). Vodoravno so podatki 

prikazani po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse 

kategorije)). Če v posameznem oddelku ali uri za katero od kategorij članov ni 

bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve oddelek_1 (statična), kamor vključimo oddelke svoje 

knjižnice.  

B.4.7.9 I-STA-O18: Po oddelkih/urah/dnevih v mesecu 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih (razvrstitev oddelek_1 (statična)) in 

nato po vseh urah (razvrstitev po urah_2 (statična)). Vodoravno so podatki 

prikazani po vseh dnevih v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_1 (statična; vsi 

dnevi)). Če v posameznem oddelku ali uri v katerem od dnevov v mesecu ni 

bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve oddelek_1 (statična), kamor vključimo oddelke svoje 

knjižnice.  

B.4.7.10 I-STA-O19: Po oddelkih/mesecih/oddelkih vpisa 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_1 

(statična)) in nato po posameznih mesecih (razvrstitev meseci_1 (statična; vsi 

meseci)). Vodoravno so podatki prikazani po oddelkih knjižnice (razvrstitev 

oddelek_1 (statična)). Če v posameznem oddelku ali mesecu za člane v 

katerem od oddelkov vpisa ni bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je treba za to statistiko pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve oddelek_1 (statična), kamor vključimo oddelke svoje 

knjižnice.  
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B.4.7.11 I-STA-O20: Po postajališčih/kategorijah 

članov/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu obiskov v izbranem obdobju. 

Podatki so navpično prikazani po postajališčih bibliobusa (razvrstitev 

postajališče bibliobusa_1 (statična)) in nato po skupinah kategorijah članov 

mladi, odrasli in drugi (razvrstitev kategorija člana_6 (statična; 

mladina/odrasli/drugi)). Vodoravno so podatki prikazani po vseh mesecih 

(razvrstitev po meseci_1 (statična)). Če za posamezno postajališče in skupino 

članov v katerem od mesecev ni bilo evidentiranih obiskov, se izpiše črtica 

("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je treba za to statistiko obvezno 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve postajališče bibliobusa_1 

(statična), kjer definiramo postajališča svoje knjižnice.  

B.4.8 Statistike v skupini Statistike (uporabniške 

razvrstitve) / Transakcije 

B.4.8.1 I-STA-T10: Po namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je po namembnosti gradiva razvrščeno v kategorijo O (tisk za 

odrasle), kategorijo M (tisk za mladino) in kategorijo drugo (razvrstitev 

namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e)). Če za posamezno 

namembnost ni bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.8.2 I-STA-T11: Po namembnosti/jezikih/975s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po namembnosti gradiva glede na 

kategorije O (tisk za odrasle), M (tisk za mladino) in drugo (razvrstitev 

namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e)), nato pa po jezikih na 

slovenski jezik in ostale jezike (razvrstitev jezik_4 (statična; slv/odrasli)). V 

stolpcih so prikazani podatki o številu transakcij po UDK v podpolju 675s – 

Statistika (razvrstitev UDK 675s_2 (statična)). Če za posamezno skupino 

namembnosti, jezik in UDK ni bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica 

("-"). 
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Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.8.3 I-STA-T12: Po namembnosti/fizični obliki (tip 

zapisa)/975s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po namembnosti gradiva glede na 

kategorije O (tisk za odrasle), M (tisk za mladino) in drugo (razvrstitev 

namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e)), nato pa po fizični 

obliki glede na tip zapisa, vpisanega v podpolje 001b – Vrsta zapisa 

(razvrstitev fizična oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip 

zapisa)). V stolpcih so prikazani podatki o številu transakcij po UDK v 

podpolju 675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). Če za 

posamezno skupino namembnosti, fizično obliko in UDK ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.8.4 I-STA-T13: Po 675s/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po skupinah UDK glede na podpolje 

675s – Statistika (razvrstitev UDK 675s_2 (statična)). V stolpcih so podatki 

prikazani po namembnosti gradiva za kategorije O (tisk za odrasle), M (tisk za 

mladino) in drugo (razvrstitev namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 

100e)). Če za posamezno skupino UDK in skupino namembnosti ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.8.5 I-STA-T14: Po občinah 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po občinah stalnega prebivališča 

(razvrstitev občina_2 (statična; vse občine)). Če po posamezni občini ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po občini je za to statistiko smiselno pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo le tiste občine, ki so 

aktualne glede na področje delovanja knjižnice.  
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B.4.8.6 I-STA-T15: Po občinah/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po občinah stalnega prebivališča 

(razvrstitev občina_2 (statična; vse občine)), v stolpcih pa za posamezne 

kategorije članov (razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse kategorije)). 

Če po posamezni občini za katero od kategorij članov ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po občini je za to statistiko smiselno pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kjer vključimo le tiste občine, ki so 

aktualne glede na področje delovanja knjižnice.  

B.4.8.7 I-STA-T16: Po postavitvenem UDK/fizični obliki 

(tip zapisa) - filmska zbirka 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po skupinah UDK glede na podpolje 

675s – Statistika (razvrstitev UDK prosti pristop (d\u)_1 (statična)), v stolpcih 

glede na fizično obliko gradiva in glede na tip zapisa po vsebini podpolja 001b 

– Vrsta zapisa na video gradivo, zvočne posnetke in elektronske vire 

(razvrstitev fizična oblika_2 (statična; g/i/j/l glede na tip zapisa)). Podatki za 

ostalo gradivo so prikazani v stolpcih drugo in brez vrednosti. 

Če za katero od skupin UDK in posamezno obliko gradiva ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.8.8 I-STA-T17: Po postavitvenem UDK/fizični obliki 

(vrsta gradiva) - glasbeni CD-ji 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po skupinah UDK glede na podpolje 

675s – Statistika (razvrstitev UDK prosti pristop (d\u)_1 (statična)), v stolpcih 

po fizični obliki gradiva glede na vrsto gradiva v izposoji na zvočni posnetki – 

CD (glasbeni), zvočni posnetki – kasete (glasbene), zvočne posnetke – DVD 

(glasbeni) in zvočni posnetki - ostalo (razvrstitev fizična oblika_5 (statična; 

zvočni posnetki glede na vrsto gradiva)). Podatki za ostalo gradivo so prikazani 

v stolpcih drugo in brez vrednosti. 

Če za katero od skupin UDK in posamezno vrsto gradiva ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 
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Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.8.9 I-STA-T18: Po interni oznaki/letu inventarizacije 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po internih oznakah (razvrstitev 

interna oznaka_2 (statično)) cd, cdr in dvd. Podatki za gradivo z ostalimi 

internimi oznakami so prikazani v vrsticah drugo in brez vrednosti. V stolpcih 

so podatki prikazani po letih inventarizacije izvodov (razvrstitev leto 

inventarizacije_1 (dinamična)). 

Če za gradivo s posamezno interno oznako in leto inventarizacije ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po internih oznakah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo interne oznake, 

aktualne za našo knjižnico.  

B.4.8.10 I-STA-T19: Po fizični obliki (tip 

zapisa)/namembnosti/postavitvenem UDK 

(C,P,M,L)/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po fizični obliki gradiva glede na 

vsebino podpolja 001b – Vrsta zapisa (razvrstitev fizična oblika_1 (statična; 

knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa)) za knjižno gradivo, neknjižno 

gradivo in drugo, nato po namembnosti za skupini O (tisk za odrasle) in M 

(tiska za mladino) (razvrstitev namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 

100e)) in nato še glede na postavitveni UDK na skupine C, P, M in L 

(razvrstitev UDK prosti pristop (d\u)_2 (statična; C/P,M/L)). V stolpcih so 

podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 675s – 

Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Če za posamezno gradivo glede na uporabljene razvrstitve ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.8.11 I-STA-T20: Po fizični obliki (vrsta 

gradiva)/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 
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Število transakcij je navpično prikazano po fizični obliki gradiva glede na vrsto 

gradiva v izposoji (razvrstitev fizična oblika_6 (statična; vse vrste gradiva)). 

Vodoravno so podatki prikazani po namembnosti gradiva v skupinah O (tisk za 

odrasle) in M (tisk za mladino) (razvrstitev namembnost_2 (statična; 

otroci/odrasli glede na 100e)). 

Če za posamezno vrsto gradiva in namembnost ni bilo evidentiranih transakcij, 

se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.8.12 I-STA-T21: Po financerjih/675s/kategorijah 

članov 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano najprej po financerjih (razvrstitev 

financer_1 (statična)) in nato še po UDK (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Vodoravno so podatki prikazani po kategorijah članov, pri katerih so bile 

evidentirane transakcije z gradivom v skupinah mladi, odrasli, drugi in brez 

vrednosti (razvrstitev kategorija člana_6 (statična; mladina/odrasli/drugi)). 

Če za posamezno vrsto gradiva po financerjih in namembnosti in kategorijo 

članov ni bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po financerjih je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo financerje, aktualne 

za našo knjižnico.  

B.4.8.13 I-STA-T22: Po načinih 

nabave/podlokacijah/postavitvenem UDK/letih 

inventarizacije 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano najprej po načinih nabave (razvrstitev 

način nabave_1 (statična; vsi načini)), nato po podlokaciji gradiva (razvrstitev 

podlokacija_1 (statična)), nato pa še po postavitvenem UDK (razvrstitev UDK 

prosti pristop (d\u)_1 (statična)). V stolpcih so podatki prikazani po letih 

inventarizacije izvodov (razvrstitev leto inventarizacije_1 (dinamična)). 

Če za posamezno skupino gradiva glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  
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B.4.8.14 I-STA-T23: Po načinih 

nabave/675s/podlokacijah/letih inventarizacije 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano najprej po načinih nabave (razvrstitev 

način nabave_1 (statična; vsi načini)), nato po UDK glede na vsebino podpolja 

675s - Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)), nato pa še po 

podlokacijah gradiva (razvrstitev podlokacija_1 (statična)). V stolpcih so 

podatki prikazani po letih inventarizacije izvodov (razvrstitev leto 

inventarizacije_1 (dinamična)). 

Če za posamezno skupino gradiva glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po podlokacijah je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo podlokacije, aktualne 

za našo knjižnico.  

B.4.8.15 I-STA-T24: Po uporabniških imenih/urah/dnevih 

v mesecu 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano najprej po uporabniških imenih, s 

katerimi je bila evidentirana transakcija (razvrstitev uporabnik_1 (statična)), 

nato pa po urah v dnevu (razvrstitev po urah_2 (statična)). V stolpcih so 

podatki prikazani po posameznih dnevih v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_1 

(statična; vsi dnevi)). 

Če za neko uporabniško ime v posamezni uri ali dnevu v mesecu ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po uporabniških imenih je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo uporabniška imena 

zaposlenih v knjižnici.  

B.4.8.16 I-STA-T25: Po oddelkih/vrstah transakcij 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih oddelkih knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)), vodoravno pa po transakcijah (razvrstitev 

vrsta transakcije_1 (statična)). 
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Če v posameznem oddelku za katero od vrst transakcij ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih in transakcijah je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniški definiciji obeh razvrstitev. V razvrstitvi vključimo 

oddelke naše knjižnice in vrste transakcij, ki nas zanimajo. Pri pripravi 

razvrstitve za transakcije si pomagamo s šifrantom transakcij, ki se odpre pri 

parametru "Transakcija" ob pripravi te statistike. Pripravljena je tudi sistemska 

definicija razvrstitev vrsta transakcije_3 (statična; vse vrste transakcij), kjer so 

vključene vse vrste transakcij. Če nas zanimajo podatki za vse vrste transakcij, 

ob pripravi izpisa statistike uporabimo to razvrstitev. 

B.4.8.17 I-STA-T26: Po oddelkih/postavitvenih 

UDK/fizični obliki (tip zapisa) – AV zbirka 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po postavitvenem UDK 

(razvrstitev UDK prosti pristop (d\u)_1 (statična)), vodoravno pa po fizični 

obliki gradiva za skupine video gradivo, zvočni posnetki, elektronski viri in 

drugo (razvrstitev fizična oblika_2 (statična; g/i/j/l glede na tip zapisa)). 

Če v posameznem oddelku za posamezno skupino gradiva ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih in postavitvenem UDK je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniški definiciji obeh razvrstitev. V razvrstitvi vključimo 

oddelke in postavitvene UDK-je svoje knjižnice. 

B.4.8.18 I-STA-T27: Po oddelkih/675s/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po skupinah UDK glede na 

vsebino podpolja 675s - Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)), 

vodoravno pa po posameznih mesecih (razvrstitev meseci_1 (statična; vsi 

meseci)). 

Če v posameznem oddelku za posamezno skupino gradiva v katerem od 

mesecev ni bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice. 
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B.4.8.19 I-STA-T28: Po oddelkih/675s/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po skupinah UDK glede na 

vsebino podpolja 675s - Statistika  (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)), v 

stolpcih pa po namembnosti gradiva za skupini odrasli in otroci (razvrstitev 

namembnost_1 (odrasli/otroci)). 

Če v posameznem oddelku za posamezno skupino gradiva ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice. 

B.4.8.20 I-STA-T29: Po oddelkih/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih oddelkih knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)), v stolpcih pa po namembnosti gradiva za 

skupine O (tisk za odrasle), M (tisk za mladino), drugo in brez vrednosti 

(razvrstitev namembnost_2 (statična (otroci/odrasli glede na 100e)). 

Če v posameznem oddelku za posamezno namembnost gradiva ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice. 

B.4.8.21 I-STA-T30: Po 

oddelkih/namembnosti/starosti/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po namembnosti gradiva za 

skupine O (tisk za odrasle), M (tisk za mladino), drugo in brez vrednosti 

(razvrstitev namembnost_2 (statična (otroci/odrasli glede na 100e)), nato še po 

starostnih skupinah glede na leto rojstva članov na skupine mladina, odrasli in 

brez vrednosti (starost člana_1 (statična; otroci/odrasli glede ne leto rojstva)). 

V stolpcih so podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 

675s - Statistika  (razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 
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Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice. Prav tako 

je treba preveriti ustreznost razvrstitve starost člana_1 (statična; 

otroci/odrasli glede ne leto rojstva) in pripraviti uporabniško definicijo te 

razvrstitve, če sistemska ni ustrezna. Vsebino razvrstitve za razvrščanje po 

starostnih skupinah glede na leto rojstva je treba tudi vsako leto 

posodabljati. 

B.4.8.22 I-STA-T31: Po 

oddelkih/namembnosti/urah/dnevih v mesecu 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po namembnosti gradiva za 

skupine O (tisk za odrasle), M (tisk za mladino), drugo in brez vrednosti 

(razvrstitev namembnost_2 (statična (otroci/odrasli glede na 100e)), nato še po 

vseh urah v dnevu (razvrstitev po urah_2 (statična)). V stolpcih so podatki 

prikazani po posameznih dnevih v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_1 

(statična; vsi dnevi)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.8.23 I-STA-T32: Po oddelkih/jezikih/kategorijah 

članov/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)), nato po jeziku gradiva glede na 

vsebino podpolja 101a – Jezik besedila na slovenski jezik in ostale jezike 

(razvrstitev jezik_4 (statična; slv/drugi)), nato pa še po vseh kategorijah članov 

(razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse kategorije)). V stolpcih so 

podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 675s - Statistika 

(razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 
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Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.8.24 I-STA-T33: Po oddelkih/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih oddelkih knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)), vodoravno po vseh mesecih (razvrstitev 

meseci_1 (statična; vsi meseci)). 

Če v posameznem oddelku v katerem od mesecev ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.8.25 I-STA-T34: Po oddelkih/mesecih/urah/dnevih v 

tednu 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano za posamezne oddelke knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)) po vseh mesecih (razvrstitev meseci_1 

(statična; vsi meseci)), nato pa še po vseh urah v dnevu (razvrstitev po urah_2 

(statična)). V stolpcih so podatki prikazani po posameznih dnevih v tednu 

(razvrstitev dan v tednu_1 (statična; vsi dnevi)). 

Če v posameznem oddelku v katerem od mesecev ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.8.26 I-STA-T35: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano za posamezne oddelke knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)) po fizični obliki gradiva glede na vsebino 

podpolja 001b – Vrsta zapisa (razvrstitev fizična oblika_4 (dinamična; glede 

na tip zapisa)). V stolpcih so podatki prikazani po posameznih mesecih 

(razvrstitev meseci_1 (statična; vsi meseci)). 
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Če v posameznem oddelku v katerem od mesecev ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.8.27 I-STA-T36: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/podlokacijah 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano za posamezne oddelke knjižnice 

(razvrstitev oddelek_2 (dinamična)) po fizični obliki gradiva glede na vsebino 

podpolja 001b – Vrsta zapisa (razvrstitev fizična oblika_1 (statična; 

knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa)). V stolpcih so podatki prikazani 

za tiste podlokacije, kjer so bile transakcije evidentirane (razvrstitev 

podlokacija_2 (dinamična)). 

Če v posameznem oddelku za katero od oblik gradiva ali podlokacijo ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.8.28 I-STA-T37: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/jezikih/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano za posamezne oddelke knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)), po fizični obliki gradiva glede na vsebino 

podpolja 001b – Vrsta zapisa za knjižno gradivo in neknjižno gradivo 

(razvrstitev fizična oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip 

zapisa)) ter po jezikih slv in ostali (razvrstitev jezik_4 (statična; slv/drugi)). V 

stolpcih so podatki prikazani po namembnosti za kategorijo O (tisk za odrasle) 

in M (tisk za mladino) (razvrstitev namembnosti_2 (statična; otroci/odrasli 

glede na 100e)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  
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B.4.8.29 I-STA-T38: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/namembnosti/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih oddelkih knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)) po fizični obliki gradiva za knjižno gradivo in 

neknjižno gradivo glede na vsebino podpolja 001b – Vrsta zapisa (razvrstitev 

fizična oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa)) ter po 

namembnosti na odrasle in otroke (razvrstitev namembnost_1 (odrasli/otroci)). 

V stolpcih so podatki prikazani za vse kategorije članov (razvrstitev kategorija 

člana_5 (statična; vse kategorije)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.8.30 I-STA-T39: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/namembnosti/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih oddelkih knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)) po fizični obliki gradiva za knjižno gradivo in 

neknjižno gradivo glede na vsebino podpolja 001b – Vrsta zapisa (razvrstitev 

fizična oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa)) ter po 

namembnosti na odrasle in otroke (razvrstitev namembnost_1 (odrasli/otroci)). 

V stolpcih so podatki prikazani po vseh mesecih (razvrstitev meseci_1 

(statična; vsi meseci)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.8.31 I-STA-T40: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano za posamezne oddelke knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)) po fizični obliki gradiva glede na vsebino 
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podpolja 001b – Vrsta zapisa (razvrstitev fizična oblika_4 (dinamična; glede 

na tip zapisa)). V stolpcih so podatki prikazani za vse kategorije članov 

(razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse kategorije)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.8.32 I-STA-T41: Po oddelkih/uporabniških 

imenih/vrstah transakcij 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po oddelkih knjižnice, kjer so bile 

transakcije evidentirane (razvrstitev oddelek_2 (dinamična)) po uporabniških 

imenih (razvrstitev uporabnik_1 (statična)). V stolpcih so podatki prikazani za 

posamezne vrste transakcij (razvrstitev vrsta transakcije_2 (dinamična)). 

Če v posameznem oddelku za posamezno uporabniško ime in izbrano vrsto 

transakcije ni bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po uporabniških imenih je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo uporabniška imena 

zaposlenih v knjižnici. 

B.4.8.33 I-STA-T42: Po oddelkih/vrstah transakcij/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po oddelkih knjižnice, kjer so bile 

transakcije evidentirane (razvrstitev oddelek_2 (dinamična)) po posameznih 

vrstah transakcij (razvrstitev vrsta transakcije_1 (statična)). V stolpcih so 

podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 675s - Statistika  

(razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Če v katerem od oddelkov za posamezno vrsto transakcije in skupino UDK ni 

bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po transakcijah je za to statistiko smiselno pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo tiste transakcije, ki 

nas posebej zanimajo.  
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B.4.8.34 I-STA-T43: Po oddelkih/vrstah 

transakcij/urah/dnevih v mesecu 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po oddelkih knjižnice, kjer so bile 

transakcije evidentirane (razvrstitev oddelek_2 (dinamična)) po posameznih 

vrstah transakcij (razvrstitev vrsta transakcije_2 (dinamična)) in urah v dnevu 

(razvrstitev po urah_2 (statična)). V stolpcih so podatki prikazani po vseh 

dnevih v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_1 (statična; vsi dnevi)). 

Če v katerem od oddelkov za posamezno vrsto transakcije, uro v dnevu in dan 

v mesecu ni bilo evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.8.35 I-STA-T44: Po postajališčih (pri 

članu)/kategorijah članov 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po postajališčih bibliobusa, ki je 

vpisano pri podatkih o članu, pri katerem so bile evidentirane transakcije 

(razvrstitev postajališče bibliobusa_1 (statična)), v stolpcih so podatki 

prikazani za vse kategorije članov (razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse 

kategorije)). 

Če za katero od postajališč in kategorijo članov ni bilo evidentiranih transakcij, 

se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo 

postajališča bibliobusa v svoji knjižnici.  

B.4.8.36 I-STA-T45: Po postajališčih (pri članu)/fizični 

obliki (tip zapisa)/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih postajališčih 

bibliobusa, ki je vpisano pri podatkih o članu, pri katerem so bile evidentirane 

transakcije (razvrstitev postajališče bibliobusa_1 (statična)) po fizičnih oblikah 

gradiva glede na vsebino podpolja 001b – Vrsta zapisa za knjižno gradivo, 

neknjižno gradivo in drugo (razvrstitev fizična oblika_1 (statična; 

knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa)). V stolpcih so podatki prikazani 

po namembnosti za kategoriji O (tisk za odrasle) in M (tisk za mladino) 

(razvrstitev namembnosti_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e)). 
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Če za katero od postajališč, fizično obliko gradiva ali namembnost ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo 

postajališča bibliobusa v svoji knjižnici.  

B.4.8.37 I-STA-T46: Po postajališčih (pri 

članu)/675s/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih postajališčih 

bibliobusa, ki je vpisano pri podatkih o članu, pri katerem so bile evidentirane 

transakcije (razvrstitev postajališče bibliobusa_1 (statična)) po skupinah UDK 

glede na vsebino podpolja 675s - Statistika (razvrstitev UDK 675s_1 

(statična)). V stolpcih so podatki prikazani po namembnosti za kategoriji O 

(tisk za odrasle) in M (tisk za mladino) (razvrstitev namembnosti_2 (statična; 

otroci/odrasli glede na 100e)). 

Če za katero od postajališč, skupino UDK ali namembnost ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo 

postajališča bibliobusa v svoji knjižnici. 

B.4.8.38 I-STA-T47: Po postajališčih (pri članu)/vrstah 

transakcij 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih postajališčih 

bibliobusa, ki je vpisano pri podatkih o članu, pri katerem so bile evidentirane 

transakcije (razvrstitev postajališče bibliobusa_1 (statična)). V stolpcih so 

podatki prikazani po posameznih vrstah transakcij (razvrstitev vrsta 

transakcije_1 (statična)). 

Če za katero od postajališč ali vrsto transakcij ni bilo evidentiranih transakcij, 

se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo 

postajališča bibliobusa v naši knjižnici. Za razvrščanje po transakcijah je 



COBISS3/Izposoja COBISS 

 

Dodatek B.4-32 © IZUM, september 2017 

 

za to statistiko smiselno pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, 

kamor vključimo tiste transakcije, ki nas posebej zanimajo. 

B.4.8.39 I-STA-T48: Po postajališčih (pri članu)/vrstah 

transakcij/dnevih v tednu 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih postajališčih 

bibliobusa, ki je vpisano pri podatkih o članu, pri katerem so bile evidentirane 

transakcije (razvrstitev postajališče bibliobusa_1 (statična)) za posamezne 

vrste transakcij (razvrstitev vrsta transakcije_2 (dinamična)). V stolpcih so 

podatki prikazani za posamezne dneve v tednu (razvrstitev dan v tednu_1 

(statična; vsi dnevi)). 

Če za katero od postajališč, vrsto transakcij ali dan v tednu ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo 

postajališča bibliobusa v svoji knjižnici.  

B.4.8.40 I-STA-T49: Po postajališčih 

bibliobusa/namembnosti/fizični obliki (tip 

zapisa)/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano po posameznih postajališčih 

bibliobusa, na katerem so bile evidentirane transakcije (razvrstitev postajališče 

bibliobusa_1 (statična)), po namembnosti za kategoriji O (tisk za odrasle) in M 

(tisk za mladino) (razvrstitev namembnosti_2 (statična; otroci/odrasli glede na 

100e)) in po fizičnih oblikah gradiva glede na vsebino podpolja 001b – Vrsta 

zapisa za knjižno gradivo, neknjižno gradivo in drugo (razvrstitev fizična 

oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip zapisa)). V stolpcih so 

podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 675s - Statistika 

(razvrstitev UDK 675s_2 (statična)). 

Če za katero od postajališč, namembnost, fizično obliko gradiva ali UDK bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po postajališčih bibliobusa je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo 

postajališča bibliobusa v svoji knjižnici.  



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, september 2017 Dodatek B.4-33 

 

B.4.8.41 I-STA-T50: Po namembnosti/jezikih 

(domači/tuji)/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano glede na namembnost gradiva po 

kategorijah O (tisk za odrasle), M (tisk za mladino) in drugo (razvrstitev 

namembnost_2 (statična; otroci/odrasli glede na 100e)), nato po jezikih na 

domači (glede na to, kateri jezik je za posamezno knjižnico določen kot domači 

jezik) in tuji jezik (razvrstitev jezik_3 (statična; domači/tuji)). V stolpcih so 

prikazani podatki po UDK v podpolju 675s – Statistika (razvrstitev UDK 

675s_2 (statična)). 

Če za posamezno skupino namembnosti, jezik in UDK ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

B.4.8.42 STA-T51: Po oddelkih/jezikih 

(domači/tuji)/kategorijah članov/675s 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično najprej prikazano po posameznih oddelkih 

knjižnice (razvrstitev oddelek_1 (statična)) po jezikih za domači (glede na to, 

kateri jezik je za posamezno knjižnico določen kot domači jezik) in tuji jezik 

(razvrstitev jezik_3 (statična; domači/tuji)), nato še po vseh kategorijah članov 

(razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse kategorije)). V stolpcih so 

podatki prikazani po skupinah UDK glede na vsebino podpolja 675s - Statistika 

(razvrstitev UDK 675s_1 (statična)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.8.43 I-STA-T52: Po oddelkih/fizični obliki (tip 

zapisa)/jezikih (domači/tuji)/namembnosti 

Izpis prikazuje podatke o številu izbranih transakcij v izposoji za izbrano 

obdobje. 

Število transakcij je navpično prikazano za posamezne oddelke knjižnice 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)), po fizični obliki gradiva glede na vsebino 

podpolja 001b – Vrsta zapisa za knjižno gradivo in neknjižno gradivo 

(razvrstitev fizična oblika_1 (statična; knjižno/neknjižno/drugo glede na tip 

zapisa)) in po jezikih za domači (glede na to, kateri jezik je za posamezno 
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knjižnico določen kot domači jezik) in tuji jezik (razvrstitev jezik_3 (statična; 

domači/tuji)). V stolpcih so podatki prikazani po namembnosti za kategorijo O 

(tisk za odrasle) in M (tisk za mladino) (razvrstitev namembnosti_2 (statična; 

otroci/odrasli glede na 100e)). 

Če v posameznem oddelku glede na uporabljene razvrstitve ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici in stolpcu skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice. 

B.4.9 Statistike v skupini Statistike (uporabniške 

razvrstitve) / Blagajna 

B.4.9.1 I-STA-B01: Po vrstah storitev (šifrant)/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po vrstah storitev/terjatev (razvrstitev 

storitev/terjatev šifrant_1 (statična; vse vrste storitev/terjatev)). V stolpcih so 

podatki prikazani za vse mesece v letu (razvrstitev meseci_1 (statična; vsi 

meseci)). 

Če za posamezno vrsto storitev/terjatev in mesec ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.9.2 I-STA-B02: Po vrstah storitev (opis)/mesecih 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani za posamezne storitve/terjatve (razvrstitev 

storitev/terjatev opis_1 (statična)). V stolpcih so podatki prikazani za vse 

mesece v letu (razvrstitev meseci_1 (statična; vsi meseci)). 

Če za posamezno storitev/terjatev in mesec ni bilo evidentiranih transakcij, se 

izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

Za razvrščanje po posameznih storitvah/terjatvah je za to statistiko treba 

pripraviti uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo tiste 

storitve/terjatve v svoji knjižnici, za katere želimo pridobiti podatke. 
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B.4.9.3 I-STA-B03: Po oddelkih/vrstah storitev (šifrant) 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_2 

(dinamična)), v stolpcih pa po vrstah storitev/terjatev (razvrstitev 

storitev/terjatev šifrant_1 (statična; vse vrste storitev/terjatev)). 

Če v katerem od oddelkov za posamezno vrsto storitev/terjatev ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.9.4 I-STA-B04: Po vrstah storitev (šifrant)/kategoriji 

člana 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po vrstah storitev/terjatev (razvrstitev 

storitev/terjatev šifrant_1 (statična; vse vrste storitev/terjatev)), v stolpcih pa 

po kategorijah članov (razvrstitev kategorija člana_5 (statična; vse 

kategorije)). 

Če za posamezno vrsto storitev/terjatev in kategorijo ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.9.5 I-STA-B05: Po vrstah storitev (šifrant)/dnevih v 

mesecu (izbor) 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po vrstah storitev/terjatev (razvrstitev 

storitev/terjatev šifrant_1 (statična; vse vrste storitev/terjatev)), v stolpcih pa 

za izbrane dneve v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_2 (dinamična)). 

Če za posamezno vrsto storitev/terjatev in dan v mesecu ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.9.6 I-STA-B06: Po vrstah storitev (šifrant)/dnevih v 

mesecu 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po vrstah storitev/terjatev (razvrstitev 

storitev/terjatev šifrant_1 (statična; vse vrste storitev/terjatev)), v stolpcih pa 

po posameznih dnevih v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_1 (statična; vsi 

dnevi)). 
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Če za posamezno vrsto storitev/terjatev in dan v mesecu ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

B.4.9.7 I-STA-B07: Po oddelkih/vrstah storitev 

(šifrant)/oddelku vpisa 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po oddelkih knjižnice (razvrstitev oddelek_1 

(statična)) po vrstah storitev/terjatev (razvrstitev storitev/terjatev šifrant_1 

(statična; vse vrste storitev/terjatev)). V stolpcih so podatki prikazani po 

oddelku vpisa člana, pri katerem je bila evidentirana blagajniška transakcija 

(razvrstitev oddelek_1 (statična)). 

Če v katerem od oddelkov za posamezno vrsto storitev/terjatev ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

Za razvrščanje po oddelkih je za to statistiko treba pripraviti uporabniško 

definicijo razvrstitve, kamor vključimo oddelke svoje knjižnice.  

B.4.9.8 I-STA-B08: Po uporabniških imenih/vrstah 

storitev (opis) 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so podatki prikazani po posameznih uporabniških imenih (razvrstitev 

uporabnik_1 (statična)), v stolpcih pa po posameznih storitvah/terjatvah 

(razvrstitev storitev/terjatev opis_2 (dinamična)). 

Če pri posameznem uporabniškem imenu za posamezno storitev/terjatev ni bilo 

evidentiranih transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 

Za razvrščanje po uporabniških imenih je za to statistiko treba pripraviti 

uporabniško definicijo razvrstitve, kamor vključimo tista uporabniška 

imena v svoji knjižnici, za katera želimo pridobiti podatke. 

B.4.9.9 I-STA-B09: Po vrstah storitev (opis)/dnevih v 

mesecu (izbor) 

Izpis prikazuje podatke o vrednostih izbranih blagajniških transakcij. 

Navpično so prikazani podrobni podatki po posameznih vrstah storitev/terjatev 

(razvrstitev storitev/terjatev opis_2 (dinamična)), v stolpcih pa za izbrane 

dneve v mesecu (razvrstitev dan v mesecu_2 (dinamična)). 



COBISS COBISS3/Izposoja  

 

© IZUM, september 2017 Dodatek B.4-37 

 

Če za posamezno vrsto storitev/terjatev in dan v mesecu ni bilo evidentiranih 

transakcij, se izpiše črtica ("-"). 

Zbirni podatki so prikazani v vrstici skupaj. 
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B.5 RAZVRSTITVE ZA IZPOSOJO 

Razvrstitev Opis Kategorija Uporaba 

UDK_1 vrste gradiva po UDK v 675s 

• 0* – Splošno 

• 1* – Filozofija. Psihologija 

• 2* – Verstvo. Mitologije 

• 3* – Družbene vede 

• 5* – Naravoslovne vede 

• 6* – Uporabne vede 

• 7* – Umetnost. Arhitektura. 

Glasba. Fotografija. Šport 

• 80* – Jezikoslovje 

• 82 – (82, 886.3) Književnost 

• 9* – Domoznanstvo. Zemljepis. 

Biografije. Zgodovina 

• drugo 

• brez vrednosti – gradivo brez 675s 

• vse – skupaj  

I-STA-G04, I-STA-G05, I-STA-

G09  

UDK 675s_1 

(statična) 

vrste gradiva po UDK v 675s 

statična razvrstitev 

niz 

• 0 – Splošno 

• 004 – (004, 681.3) Računalništvo 

• 005 – Menedžment 

• 02 – Knjižničarstvo. Knjižnice. 

Znanost o knjižnicah 

• 08 – Stripi, slikanice, slikovno 

gradivo 

• 1 – (1, 133, 159.9, 17) Filozofija. 

Psihologija 

• 2 – Verstvo. Mitologije 

• 3 – (3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

39) Družbene vede 

• 5 – (5, 502, 502/504, 51, 52, 53, 

54, 55/56, 57, 58, 59) 

Naravoslovne vede 

• 6 – (6, 61, 62, 63, 64, 65, 66/68, 

69) Uporabne vede 

• 7 – (7, 71/76, 77, 78, 79, 796/799) 

Umetnost. Arhitektura. Glasba. 

Fotografija. Šport 

• 79-L – Filmi fikcije 

• 80  – Metrika. Retorika. Pisno 

sporočanje 

• 81 – Jezikoslovje. Lingvistika 

• 82.0 – Literarna veda. Literarna 

teorija 

• 82  – (82, 398-L) Književnost 

• 82(091) – Literarna zgodovina 

• 9  – (9, 908, 91, 929, 93/99, 93/94) 

Domoznanstvo. Zemljepis. 

Biografije. Zgodovina 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T12, I-STA-T19, I-STA-

T21, I-STA-T23, I-STA-T27, I-

STA-T28, I-STA-T30, I-STA-

T32, I-STA-T42, I-STA-T46 

 

UDK 675s_2 

(statična) 

vrste gradiva po UDK v 675s 

statična razvrstitev 

niz  

• 0 – (0, 004, 681.3, 005, 02, 08) 

Splošno 

• 1 – (1, 133, 159.9, 17) Filozofija. 

I-STA-T11, I-STA-T13, I-STA-

T49 
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Psihologija 

• 2 – Verstvo. Mitologije 

• 3 – (3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

39) Družbene vede 

• 5 – (5, 502, 502/504, 51, 52, 53, 

54, 55/56, 57, 58, 59) 

Naravoslovne vede 

• 6 – (6, 61, 62, 63, 64, 65, 66/68, 

69) Uporabne vede 

• 7 – (7, 71/76, 77, 78, 79, 796/799) 

Umetnost. Arhitektura. Glasba. 

Fotografija. Šport 

• 81 – (80, 81) Jezikoslovje. 

Lingvistika 

• 82.0 – (82.0, 92(091) Literarna 

veda. Literarna teorija. Literarna 

zgodovina 

• 82  – (82, 398-L, 79-L) Filmi 

fikcije 

• 9  – (9, 908, 91, 929, 93/99, 93/94) 

Domoznanstvo. Zemljepis. 

Biografije. Zgodovina 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj  

UDK 675s_3 

(dinamična) 
 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-G08 

UDK prosti pristop 

(d\u)_1 (statična) 

vrste gradiva po UDK v 

996/997d\u 

statična razvrstitev 

šifrant 

• 0 – Splošno 

• 1 – Filozofija. Psihologija 

• 2 – Verstvo. Bogoslovje 

• 3 – Družbene vede 

• 5 – Naravoslovne vede 

• 6 – Uporabne vede. Medicina. 

Tehnologija 

• 7 – Umetnost. Razvedrilo. Zabava. 

Šport 

• 82 – Književnost 

• 9  – Domoznanstvo. Zemljepis. 

Biografije. Zgodovina 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj  

I-STA-T16, I-STA-T17, I-STA-

T22, I-STA-T26 

UDK prosti pristop 

(d\u)_2 – (statična; 

C/P/M/L) 

vrste gradiva po starostni stopnji 

v 996/997d\u 

statična razvrstitev 

šifrant 

• C – (C, C-1, C-2, C-3/-9) Starostna 

stopnja do 7 let 

• P – (P, P-1, P-2, P-3/-9) Starostna 

stopnja od 8 do 14 let 

• M – (M, M-1, M-2, M-3/-9) 

Starostna stopnja od 15 do 18 let 

• L – (L, tuj) Ljudsko slovstvo 

• drugo – UDK postavitev 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj  

I-STA-T19 

UDK_4_nizovni 

(razmerje nel.-

leposl.) 

razmerje neleposlovno gradivo 

– leposlovje po UDK v 675s 

statična razvrstitev 

niz 

• neleposlovje – gradivo, ki ima v 

zapisu v podpolju 675s – UDK za 

statistiko vrstilce naslednjih 

vrednosti: 0*, 1*, 2*, 3*, 5*, 6*, 

7*, 8, 80*, 81*, 82(091), 82.0 ali 

I-STA-G10, I-STA-G12 
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9* (zvezdica je uporabljena za 

krajšanje) 

• leposlovje – gradivo, ki ima v 

podpolju 675s – UDK za statistiko 

vrstilce preostalih vrednosti 8*, ki 

ne spadajo v neleposlovje 

• drugo 

• vse – skupaj 

vrsta gradiva – v 

izposoji 

vrste gradiva glede na 

bibliografski zapis 

• 01  – knjige 

• 11  – knjige – leposlovje 

• 02  – serijske publikacije 

• 03  – kasete 

• 13  – kasete – leposlovje 

• 23  – kasete – glasba 

• 33  – kasete – zabav. vsebina 

• 04  – CD-plošče 

• 14  – CD-plošče – leposlovje 

• 24  – CD-plošče – glasba 

• 34  – CD-plošče – zabav. vseb. 

• 05  – videokasete 

• 15  – videokasete – leposlovje 

• 25  – videokasete – glasba 

• 35  –  videokasete – zabav. vsebina 

• 06  – diskete 

• 16  – diskete – leposlovje 

• 36  – diskete – zabav. vsebina 

• 07  – CD-ROM 

• 17  – CD-ROM – leposlovje 

• 27  – CD-ROM – glasba 

• 37  – CD-ROM – zabav. vsebina 

• 08  – zemljevidi 

• 09  – notno gradivo 

• 10  – predmeti 

• 18  – zvočni DVD 

• 12  – integrirni viri 

• 22 – zvočni DVD – leposlovje 

• 28 –  zvočni DVD – glasba 

• 38 – zvočni DVD – zabav. vsebina 

• 19 – video DVD 

• 26 – video DVD – leposlovje 

• 29 –  video DVD – glasba 

• 39 –  video DVD – zabav. vsebina 

• 20 – drugo 

• 21 – rač. DVD 

• 30 –   rač. DVD – glasba 

• 40 –  rač. DVD – zabav. vsebina 

• vse – skupaj 

I-STA-G01, I-STA-G02 

vrsta gradiva v 

izposoji – šifrantni 

tip 

vrste gradiva – razvrstitev za 

potrebe statistik v šolskih 

knjižnicah 

• knjige – skupaj  –  knjige, knjige – 

leposlovje 

• knjige – leposlovje – knjige – 

leposlovje 

• serijske publikacije – serijske 

publikacije 

• neknjižno gradivo – kasete, CD-

plošče, videokasete, diskete, CD-

ROM, zemljevidi, notno gradivo, 

predmeti, kasete – leposlovje, CD-

plošče – leposlovje, videokasete – 

leposlovje, diskete – leposlovje, 

I-STA-G06 
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CD-ROM – leposlovje, zvočni 

DVD, zvočni DVD – leposlovje, 

video DVD, rač. DVD, kasete – 

glasba, CD-plošče – glasba, 

videokasete – glasba, video DVD – 

leposlovje, CD-ROM – glasba, 

zvočni DVD – glasba, video DVD 

– glasba, rač. DVD – glasba, 

kasete – zabav. vsebina, CD-plošče 

– zabav. vseb., videokasete – 

zabav. vseb., diskete – zabav. vseb. 

• drugo – integrirni viri, drugo 

• vse – skupaj 

jezik_1 

vrste gradiva po jeziku 

• slv – slovenski jezik 

• drugo – drugi jeziki 

• vse – skupaj 

I-STA-G04, I-STA-G05 

jezik_2 (dinamično) 
vrste gradiva po jeziku 

dinamična razvrstitev 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-G09 

Jezik_3 (statična; 

domači/tuji) 
vrste gradiva po jeziku 

• domači jezik 

• tuji jeziki 

• vse – skupaj 

I-STA-T50, I-STA-T51, I-STA-

T52 

jezik_4 (statična; 

slv/ostali) 
vrste gradiva po jeziku 

• slv – slovenski jezik 

• drugo – drugi jeziki 

• vse – skupaj 

I-ST-T11, I-STA-T32, I-STA-T37 

namembnost_1 

(odrasli/otroci) 

namembnost glede na 100e – 

Koda za namembnost 

• odrasli – k, m, u, brez vrednosti 

• otroci – a, b, c, d, e 

• vse – skupaj 

I-STA-G09 

I-STA-T28, I-STA-T38, I-STA-

T39 

namembnost_2 

(statična; 

otroci/odrasli glede 

na 100e) 

namembnost glede na 100e – 

Koda za namembnost 

• O – k, m, u 

• M – a, b, c, d, e 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T10, I-STA-T11, I-STA-

T12, I-STA-T13, I-STA-T19, I-

STA-T20, I-STA-T29, I-STA-

T30, I-STA-T31, I-STA-T37, I-

STA-T45, I-STA-T46, I-STA-T49 

fizična oblika_1 

(statična; 

knjižno/neknjižno/

drugo glede na tip 

zapisa) 

vrsta gradiva glede na atribut 

"Tip zapisa" 

• a – knjižno gradivo 

• drugo – neknjižno gradivo 

• vse – skupaj 

I-STA-T12, I-STA-T19, I-STA-

T36, I-STA-T37, I-STA-T38, I-

STA-T39, I-STA-T45, I-STA-

T49,  

fizična oblika _2 

(statična; g/i/j/l 

glede na tip zapisa) 

 

vrsta gradiva glede na atribut 

"Tip zapisa" 

• 1 – video gradivo (g) 

• 2 – zvočni posnetki (i, j) 

• 3 – elektronski viri (l) 

• drugo – neknjižno gradivo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T16, I-STA-T26 

fizična oblika _3 

(statična; zvočni 

posnetki glede na 

tip zapisa) 

 

vrsta gradiva glede na atribut 

"Tip zapisa" 
• j – zvočni posnetki  

fizična oblika _4 

(dinamična; glede 

na tip zapisa) 

tipi zapisa, za katere je bila 

zabeležena vsaj ena transakcija 

v izposoji 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-G03 

I-STA-T35, I-STA-T40,  

fizična oblika _5 

(statična; zvočni 

posnetki glede na 

vrsto gradiva) 

 

vrste zvočnih posnetkov glede 

na atribut "Vrsta gradiva" 

• 2 – zvočni posnetki – CD 

(glasbeni)  (04, 24) 

• 3 – zvočni posnetki – kasete 

(glabene) (03,23) 

• 4 – zvočni posnetki – DVD 

(glasbeni) (18, 28) 

I-STA-T17 
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• 5 – zvočni posnetki – drugo (13, 

14, 15, 22) 

• drugo – neknjižno gradivo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

fizična oblika _6 – 

(statična; vse vrste 

gradiva)  

 

 

vse vrste gradiva glede na 

atribut "Vrsta gradiva" 

• 01 – knjige  

• 02 – serijske publ.  

• 03 – kasete  

• 04 – CD-plošče  

• 05 – videokasete  

• 06 – diskete  

• 07 – CD-ROM  

• 08 – zemljevidi  

• 09 – notno gradivo  

• 10 – predmeti  

• 11 – knjige – leposlovje  

• 12 – integrirni viri  

• 13 – kasete – leposlovje  

• 14 – CD-plošče – leposlovje  

• 15 – videokasete – leposlovje  

• 16 – diskete – leposlovje  

• 17 – CD-ROM – leposlovje  

• 18 – zvočni DVD  

• 19 – video DVD  

• 20 – drugo  

• 21 – rač. DVD  

• 22 – zvočni DVD – leposlovje  

• 23 – kasete – glasba  

• 24 – CD-plošče – glasba  

• 25 – videokasete – glasba  

• 26 – video DVD – leposlovje  

• 27 – CD-ROM – glasba  

• 28 – zvočni DVD – glasba  

• 29 – video DVD – glasba  

• 30 – rač. DVD – glasba  

• 33 – kasete – zabav. vseb.  

• 34 – CD-plošče – zabav. vseb.  

• 35 – videokasete – zabav. vseb.  

• 36 – diskete – zabav. vseb.  

• 37 – CD-ROM – zabav. vseb.  

• 38 – zvočni DVD – zabav. vseb.  

• 39 – video DVD – zabav. vseb.  

• 40 – rač. DVD – zabav. vseb.  

• drugo – neknjižno gradivo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T20 

fizična oblika _7 

(dinamična; glede 

na vrsto gradiva) 

vrste gradiva, za katere je bila 

zabeležena vsaj ena transakcija 

v izposoji 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

financer_1 

(statična) 
financer iz podpolja 996/9974 

• MK – Ministrstvo za kulturo 

• OBC – Občina 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T21 

financer_2 

(dinamična) 
financer iz podpolja 996/9974  

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 



COBISS3/Izposoja COBISS 

 

Dodatek B.5-6 © IZUM, september 2017 

 

način nabave_1 

(statična; vsi 

načini) 

način nabave iz podpolja 

996/997v 

• a – nakup  

• b – zamena  

• c – dar  

• d – obvezni izvod  

• e – stari fond  

• f – lastna izdaja  

• g – kotizacija  

• h – subvencija  

• i – članstvo  

• u – obvezni izvod ustanove  

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T22, I-STA-T23 

način nabave_2 

(dinamična) 

 

način nabave iz podpolja 

996/997v 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

podlokacija_1 

(statična) 

podlokacija v signaturi iz 

podpolja 996/997d\l 

• K – knjižnica 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T22, I-STA-T23 

podlokacija_2 

(dinamična) 

podlokacija v signaturi iz 

podpolja 996/997d\l 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T36 

interna oznaka_1 

(dinamično) 

interna oznaka v signaturi iz 

podpolja 996/997d\i 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

interna oznaka_2 

(statično) 

interna oznaka v signaturi iz 

podpolja 996/997d\i 

• ak – avdiokasete 

• cd – CD 

• cdr – CD-ROM-i 

• dvd – DVD-ji 

• brez vrednosti 

• drugo 

• vse – skupaj 

I-STA-T18 

kategorija člana_1 kategorije članov 

• 001 – predšolski otroci 

• 002 – osnovnošolci 

• 003 – srednješolci 

• 004 – študenti (redni) 

• 005 – študenti (izredni, ob delu) 

• 006 – zaposleni 

• 007 – svobodni poklici 

• 008 – samostojni 

obrtniki/podjetniki 

• 009 – kmetje 

• 010 – gospodinje 

• 011 – upokojenci 

• 012 – nezaposleni 

• 013 – tuji državljani 

• 014 – zaposleni v matični ustanovi 

• 015 – zaposleni na univerzi 

• 016 – vojaki 

• 017 – častni člani 

• 018 – brezposelni 

• 019 – družinska izkaznica 

• 020 – podiplomski študenti 

• 099 – drugi 

 

 

I-STA-OT01, I-STA-OT02  

I-STA-O01, I-STA-O02  

I-STA-A02  
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• 124 – organizacijske enote 

ustanove 

• 125 – pravne osebe – zunanje 

ustanove 

• brez vrednosti – drugi (nečlani) 

• vse – skupaj 

kategorija člana_2 

kategorije članov – razvrstitev 

za potrebe statistik v šolskih 

knjižnicah 

• učenci ali dijaki – 002, 003 

• študenti – 004, 005 

• drugo – 001, 006, 007, 008, 009, 

010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 

017, 018, 019, 020, 099, 124, 125, 

126 

• vse – skupaj 

I-STA-G06 

kategorija člana_3 

kategorije članov – razvrstitev 

za potrebe statistik v šolskih 

knjižnicah 

• učenci ali dijaki – 002, 003 

• študenti – 004, 005 

• drugo – 001, 006, 007, 008, 009, 

010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 

017, 018, 019, 020, 099, 124, 125, 

126 

• vse – skupaj 

I-STA-A01 

kategorija člana_4 

(mladi/odrasli/ 

drugo) 

kategorija članov – razvrstitev: 

mladi, odrasli, drugo 

• mladi – 001, 002 

• odrasli – 003, 004, 005, 006, 007, 

008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 

015, 016, 017, 018, 019, 020, 099 

• drugi – 124, 125, 126 

• vse – skupaj  

I-STA-G10, I-STA-G11, I-STA-

G12 

kategorija člana_5 

(statična; vse 

kategorije) 

kategorije članov 

• 001 – predšolski otroci 

• 002 – osnovnošolci 

• 003 – srednješolci 

• 004 – študenti (redni) 

• 005 – študenti (izredni, ob delu) 

• 006 – zaposleni 

• 007 – svobodni poklici 

• 008 – samostojni 

obrtniki/podjetniki 

• 009 – kmetje 

• 010 – gospodinje 

• 011 – upokojenci 

• 012 – nezaposleni 

• 013 – tuji državljani 

• 014 – zaposleni v matični ustanovi 

• 015 – zaposleni na univerzi 

• 016 – vojaki 

• 017 – častni člani 

• 018 – brezposelni 

• 019 – družinska izkaznica 

• 020 – podiplomski študenti 

• 099 – drugi 

• 124 – organizacijske enote 

ustanove 

• 125 – pravne osebe – zunanje 

ustanove 

• 126 – enote za medoddelčno 

izposojo 

• drugo – drugi  

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-B04 

I-STA-O13, I-STA-O16, I-STA-

O17 

I-STA-C01, I-STA-C02, I-STA-

C03, I-STA-C04 

I-STA-T15, I-STA-T32, I-STA-

T38, I-STA-T40,  I-STA-T44,  

 

kategorija člana_6 

(statična; 
kategorije članov 

• mladi – 001, 002 

• odrasli – 003, 004, 005, 006, 007, 

I-STA-O12, I-STA-O20 

I-STA-T21 



COBISS3/Izposoja COBISS 

 

Dodatek B.5-8 © IZUM, september 2017 

 

mladina/odrasli/ 

drugi) 

008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 

015, 016, 017, 018, 019, 020, 099 

• drugi  – 124, 125, 126 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

kategorija člana_7 

(dinamična) 
 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-C05, I-STA-C06, I-STA-

C07, I-STA-C09, I-STA-C10 

kategorija člana_8 

(dinamična) 
kategorije članov 

• dinamična 

• brez vrednosti – nečlani 

• vse – skupaj 

I-STA-T03 

I-STA-OT05, I-STA-OT06 

I-STA-A03, I-STA-A04, I-STA-

A05, I-STA-A06 

I-STA-T03 

I-STA-O05, I-STA-O06 

občine_1 

(dinamično) 
občine v Sloveniji 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-C10 

I-STA-O15 

občine_2 (statična; 

vse občine) 
občine v Sloveniji 

• občine (koda in razrešitev) 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T14, I-STA-T15 

I-STA-C03 

 

občine_3 

(dinamično; brez 

drugo) 

občine v Sloveniji; brez 

vrednosti drugo 

• dinamična 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T03 

I-STA-OT05  

I-STA-O05 

I-ST-A03  

spol_1 (statična) spol člana 

• 1 – moški 

• 2 – ženski 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-C02, I-STA-C08, I-STA-

C09 

I-STA-O14 

postajališče 

bibliobusa_1  

(statična) 

postajališča bibliobusa 

• Postajališče 01 – postajališče 01 

• Postajališče 02 – postajališče 02 

• Postajališče 03 – postajališče 03 

• Postajališče 04 – postajališče 04 

• Postajališče 05 – postajališče 05 

• Postajališče 06 – postajališče 06 

• Postajališče 07 – postajališče 07 

• Postajališče 08 – postajališče 08 

• Postajališče 09 – postajališče 09 

• Postajališče 10 – postajališče 10 

• Postajališče 99 – končno 

postajališče 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T44, I-STA-T45, I-STA-

T46, I-STA-T47, I-STA-T48, I-

STA-T49 

I-STA-O20, 

I-STA-C04 

postajališče 

bibliobusa_2  

(dinamična) 

postajališča bibliobusa, kjer je 

bila zabeležena vsaj ena 

transakcija v izposoji 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

oddelek_1  

(statična) 
oddelki 

• Oddelek 01 

• Oddelek 02 

• Oddelek 03  

• Oddelek 04 

• Oddelek 05 

• Oddelek 06 

• Oddelek 07 

• Oddelek 08 

• drugo 

I-STA-C08 

I-STA-T25, I-STA-T26, I-STA-

T27, I-STA-T28, I-STA-T29, I-

STA-T30, I-STA-T31, I-STA-

T32, I-STA-T33, I-STA-T34, I-

STA-T35, I-STA-T37, I-STA-

T38, I-STA-T39, I-STA-T40 

I-STA-B07 

I-STA-O13, I-STA-O16, I-STA-

O17,  I-STA-O18, I-STA-O19 
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• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

oddelek_2  

(dinamična) 

oddelki, kjer je bila zabeležena 

vsaj ena transakcija v izposoji 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-B03 

I-STA-T36, I-STA-T41, I-STA-

T42, I-STA-T43 

I-STA-O15 

I-STA-C05, I-STA-C06, I-STA-

C07, I-STA-C09, I-STA-C10 

aktivni_meseci 
meseci, ko je bila zabeležena 

vsaj ena transakcija v izposoji 

• januar – 1 

• februar – 2 

• marec – 3 

• april – 4 

• maj – 5 

• junij – 6 

• julij – 7 

• avgust – 8 

• september – 9 

• oktober – 10 

• november – 1 

• december  – 12 

• vse  –  skupaj 

I-STA-G01, I-STA-G04, I-STA-

G07, I-STA-G08, I-STA-G09, I-

STA-G11 

I-STA-T01 

I-STA-OT01, I-STA-OT03  

I-STA-O01, I-STA-O03 

meseci_1 (statična; 

vsi meseci) 
meseci v letu 

• januar – 1 

• februar – 2 

• marec – 3 

• april – 4 

• maj – 5 

• junij – 6 

• julij – 7 

• avgust – 8 

• september – 9 

• oktober – 10 

• november – 1 

• december  – 12 

• vse – skupaj 

I-STA-B01, I-STA-B02 

I-STA-C07 

I-STA-O12, I-STA-O13, I-STA-

O14, I-STA-O16, I-STA-O19, I-

STA-O20 

I-STA-T27, I-STA-T33, I-STA-

T34, I-STA-T35, I-STA-T39 

dan v tednu_1 

(statična; vsi dnevi) 
dnevi v tednu 

• ponedeljek – 1 

• torek – 2 

• sreda – 3 

• četrtek – 4 

• petek – 5 

• sobota – 6 

• nedelja – 7 

• drugo  – prosto 

• vse – skupaj 

I-STA-O10 

I-STA-T34 

dan v mesecu_1 

(statična; vsi dnevi) 
dnevi v mesecu 

• 01 – 1 

• 02 – 2 

• 03 – 3 

• 04 – 4 

• 05 – 5 

• 06 – 6 

• 07 – 7 

• 08 – 8 

• 09 – 9 

• 10 – 10 

• 11 – 11 

• 12 – 12 

• 13 – 13 

• 14 – 14 

• 15 – 15 

• 16 – 16 

I-STA-B06 

I-STA-T24, I-STA-T31, I-STA-

T43, I-STA-T48 

I-STA-O11, I-STA-O18 
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• 17 – 17 

• 18 – 18 

• 19 – 19 

• 20 – 20 

• 21 – 21 

• 22 – 22 

• 23 – 23 

• 24 – 24 

• 25 – 25 

• 26 – 26 

• 27 – 27 

• 28 – 28 

• 29 – 29 

• 30 – 30 

• 31 – 31 

• drugo – prosto 

• vse – skupaj 

dan v mesecu_2 

(dinamična) 

dnevi, ko je bila zabeležena vsaj 

ena transakcija 

• 01 – 1 

• 02 – 2 

• 03 – 3 

• 04 – 4 

• 05 – 5 

• 06 – 6 

• 07 – 7 

• 08 – 8 

• 09 – 9 

• 10 – 10 

• 11 – 11 

• 12 – 12 

• 13 – 13 

• 14 – 14 

• 15 – 15 

• 16 – 16 

• 17 – 17 

• 18 – 18 

• 19 – 19 

• 20 – 20 

• 21 – 21 

• 22 – 22 

• 23 – 23 

• 24 – 24 

• 25 – 25 

• 26 – 26 

• 27 – 27 

• 28 – 28 

• 29 – 29 

• 30 – 30 

• 31 – 31 

• drugo – prosto 

• vse – skupaj 

I-STA-B05, I-STA-B09 

starost člana_1 

(statična; 

otroci/odrasli glede 

na leto rojstva) 

starostne skupine članov po letu 

rojstva 

• mladina – 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 

2007,2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 

• drugo – odrasli 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T30 

I-STA-C06, I-STA-C08 

I-STA-O14 

leto po letu inventarizacije • dinamična I-STA-T18, I-STA-T22, I-STA-
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inventarizacije_1 

(dinamična) 
• drugo – odrasli 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

T23 

leto 

inventarizacije_2 

(statična, 10-letno 

obdobje/starejše) 

po letu inventarizacije 

• 18 – 2018 

• 17 – 2017 

• 16 – 2016 

• 15 – 2015 

• 14 – 2014 

• 13 – 2013 

• 12 – 2012 

• 11 – 2011 

• 10 – 2010 

• 09 – 2009 

• 08 – 2008 

• drugo – starejše gradivo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

po urah_1 

(dinamična) 

po urah, ko je bila zabeležena 

vsaj ena transakcija v izposoji 
• dinamična 

• vse – skupaj 

I-STA-O07 

I-STA-OT07 

po urah_2 

(statična) 
po urah 

• 0 – 00.00–1:00 

• 1 – 1.00–2.00 

• 2 – 2.00–3.00 

• 3 – 3.00–4.00 

• 4 – 4.00–5.00 

• 5 – 5.00–6.00 

• 6 – 6.00–7.00 

• 7 – 7.00–8.00 

• 8 – 8.00–9.00 

• 9 – 9.00–10.00 

• 10 – 10.00–11.00 

• 11 – 11.00–12.00 

• 12 – 12.00–13.00 

• 13 – 13.00–14.00 

• 14 – 14.00–15.00 

• 15 – 15.00–16.00 

• 16 – 16.00–17.00 

• 17 – 17.00–18.00 

• 18 – 18.00–19.00 

• 19 – 19.00–20.00 

• 20 – 20.00–21.00 

• 21 – 21.00–22.00 

• 22 – 22.00–23.00 

• 23 – 23.00–00.00 

• vse – skupaj 

I-STA-O10, I-STA-O11, I-STA-

O17, I-STA-018, 

I-STA-T24, I-STA-T31, I-STA-

T34, I-STA-T43 

vrsta transakcije_1 

(statična) 
transakcije 

• 11 – izposoja na dom 

• 63 – rezervacija neprostega 

gradiva preko COBISS+ in 

mCOBISS 

• 64 – rezervacija prostega gradiva 

preko COBISS+ in mCOBISS 

• 13 – rezervacija neprostega 

gradiva 

• 14 – rezervacija prostega gradiva 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-T25, I-STA-T42, I-STA-

T47 

vrsta transakcije_2 

(dinamična) 

vrsta transakcij, ki so bile 

zabeležene v izbranem obdobju  

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

I-STA-T41, I-STA-T43, I-STA-

T48 
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• vse – skupaj 

vrsta transakcije_3 

(statična; vse vrste 

transakcij) 

transakcije 

• 1 – vpis člana  

• 10 – ažuriranje začasne opombe o 

gradivu  

• 11 – izposoja na dom  

• 12 – izposoja v čitalnico  

• 13 – rezervacija neprostega 

gradiva  

• 14 – rezervacija prostega gradiva  

• 15 – dodelitev rezerv. gradiva 

članu  

• 16 – podaljšanje roka izposoje  

• 17 – vračilo/brisanje gradiva iz 

evidence pri članu  

• 18 – vračilo z zadržkom  

• 19 – evidentiranje izgube gradiva  

• 2 – sprememba podatkov o članu  

• 20 – odpis izvoda  

• 21 – sprememba datuma poteka  

• 22 – začetek kroženja ser. publ.  

• 23 – transakcija v čitalnici  

• 24 – obisk člana zaradi dostopa do 

interneta  

• 25 – rezervacija za čitalnico  

• 26 – podaljšanje preko telefona  

• 27 – ažuriranje opombe o gradivu  

• 28 – zaključek kroženja ser. publ.  

• 29 – obisk nečlana  

• 30 – medoddelčna izposoja  

• 32 – evidentiranje plačila  

• 33 – obisk člana v čitalnici  

• 34 – paketno brisanje podatkov o 

neaktivnih članih  

• 39 – ročno urejanje seznama 

rezervacij  

• 4 – brisanje podatkov o članu  

• 41 – medknjižnična izposoja  

• 47 – medknjižnično vračilo  

• 5 – evidentiranje opombe pri članu 

(samo v COBISS2/Izposoji)  

• 51 – spletni vpis člana  

• 52 – sprememba podatkov preko 

COBISS+ in mCOBISS 

• 6 – sprememba številke  

• 63 – rezervacija neprostega 

gradiva preko COBISS+ in 

mCOBISS  

• 64 – rezervacija prostega gradiva 

preko COBISS+ in mCOBISS 

• 65 – dodelitev rezerv. gradiva 

članu zaradi preklica rezervacije 

preko COBISS+ in mCOBISS 

• 66 – podaljšanje preko COBISS+ 

in mCOBISS 

• 67 – preklic rezervacije preko 

COBISS+ in mCOBISS 

• 7 – obisk člana – razno  

• 8 – postavitev gradiva na lokacijo 

bibliobus  

• 9 – vrnitev gradiva z lokacije 
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bibliobus  

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

storitev/terjatev 

šifrant_1 (statična; 

vse vrste 

storitev/terjatev) 

vrsta storitve/terjatve 

• 01 – CLA članarina/vpisnina  

• 02 – IZP izposoj./obrabnina  

• 03 – ZAM zamudnina  

• 04 – 1OP 1. opomin  

• 05 – 2OP 2. opomin  

• 06 – 3OP 3. opomin  

• 07 – 4OP 4. opomin  

• 08 – TOZ tožba oz. izterjava  

• 09 – MKI medknjižnična izposoja  

• 10 – IZG izgubljeno gradivo  

• 11 – POS poškodovano gradivo  

• 12 – IZK izgubljena izkaznica  

• 13 – FOT fotokopije  

• 14 – REZ obv. o prispelem gradivu  

• 15 – ZCI zamudnina - čital.  

• 16 – NAR rez. prostega izvoda  

• 17 – RAC uporaba računalnika  

• 18 – TIS izpisi na tiskalnike  

• 19 – ISK stroški poizvedb  

• 20 – POM strokovno svetovanje  

• 21 – DON prostov. prispevki  

• 22 – NIZ nova izkaznica  

• 23 – ZNR neizveden prevzem 

gradiva  

• 24 – CLS članarina – posamično  

• 27 – VRA vračilo v drugem odd.  

• 98 – ZST zamudnina (stara cena)  

• 99 – OST drugo  
• drugo – drugo 

• brez vrednosti – brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-B01, I-STA-B03, I-STA-

B04, I-STA-B05, I-STA-B06, I-

STA-B07 

 

 

storitev/terjatev 

šifrant_2 

(dinamična) 

vrsta storitve/terjatve 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

 

storitev/terjatev 

opis_1 (statična) 
storitev/terjatev – opis 

• članarina – zaposleni 

• fotokopije – A4 

• nova izkaznica 

• zamudnina – knjige 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-B02 

 

storitev/terjatev 

opis_2 (dinamična) 

 

storitev/terjatev – opis 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 

I-STA-B08, I-STA-B09 

uporabnik_1 

(statična) 
uporabniško ime  

• uporabnik 1 

• uporabnik 2 

• drugo 

• vse – skupaj 

I-STA-TB08 

I-STA-T24, I-STA-T41 

uporabnik_2 

(dinamična) 
uporabniško ime 

• dinamična 

• drugo 

• brez vrednosti 

• vse – skupaj 
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